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1.  APRESENTAÇÃO 

Este relatório se trata da compilação de todas as opiniões coletadas com uso do 

Espaço Plano Diretor, incluindo o meio digital e meio físico. Sendo o meio digital 

disponibilizado no endereço www.itajai.altouruguai.eng.br e o espaço físico 

disponibilizado no endereço: Espaço Plano Diretor – Anexo à Praça do Cidadão 

na Prefeitura Municipal de Itajaí (telefone: 47 3341-6061),também foi 

disponibilizado contato direto com o Espaço Plano Diretor por meio do e-mail: 

planodiretor@itajai.sc.gov.br. 

A principal forma de coleta de opinião pública no espaço virtual se deu através 

do questionário de opinião pública disponibilizado oficialmente no período de 10 

de julho de 2018 a 18 de abril de 2019. Um questionário que tinha como objetivo 

principal complementar as oficinas comunitárias realizadas para leitura 

comunitária do município de Itajaí, para tal, o questionário possibilitava a 

participação com identificação da região da cidade de residência do morador 

seguindo a mesma divisão regional utilizada para as oficinas comunitárias.  

A leitura comunitária online foi disponibilizada no endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp0oE8Ap0PbtfwypTOZ4OXxu6tp

Mg5Z9aeb_OclHpX06DXaA/closedform. Esta tem caráter complementar, ainda 

sendo as oficinas comunitárias presenciais realizadas em 2018 e 2019, as 

principais ferramentas de conhecimento da opinião pública a respeito de temas 

relevantes.  

Além do meio digital foi elaborada e distribuída cartilha informativa com espaço 

destacável para sugestões e opiniões, porém não houveram interessados em se 

expressar desta forma, se destacando o interesse pelo meio digital para tal.  

Fisicamente no espaço Plano Diretor foram protocolados alguns documentos, 

estudos e sugestões, os quais são descritos aqui incluindo a data de protocolo, 

responsável e conteúdo. Todo este conteúdo físico será entregue à Prefeitura 

Municipal de Itajaí, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação em vias originais junto a este relatório.    

http://www.itajai.altouruguai.eng.br/
mailto:itajai@altouruguai.eng.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp0oE8Ap0PbtfwypTOZ4OXxu6tpMg5Z9aeb_OclHpX06DXaA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp0oE8Ap0PbtfwypTOZ4OXxu6tpMg5Z9aeb_OclHpX06DXaA/closedform
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2.  RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA ONLINE 

 

REGIÃO 01 – LIMOEIRO/ BRILHANTE I/ BRILHANTE II/ LARANJEIRAS/ 

CAMPECHE 

Das respostas, por pessoas que se identificaram como moradores da REGIÃO 

01, foram obtidas 09 respostas no questionário online, o número reduzido de 

respostas se dá também pela menor densidade populacional desta região que 

se trata de uma região situada na área rural de Itajaí. As respostas registradas 

de moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

100%

0%

Sim Não



 
 

 
6 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

 

 

 

Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Ruas do interior e ao longo da rodovia Antônio Heil. 

• Todo o Brilhante 2 é ponto de depósito de lixo. 

• Sim, em frente a minha casa na Rua anselmo Knihs n75, e na entrada da Rua mineral 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

43%

57%

Sim Não

86%

14%

Sim Não
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 
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MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 

 

 

 

O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 

0 1 2 3 4 5
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De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias no centro? 

 

 

0 1 2 3 4 5

Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom sombreamento,
sem obstáculos e acessíveis
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Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10.? 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 

43%

57%

Sim Não
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Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Avance para o interior; 

• Deveria ser construído em um lugar bem planejado com amplo espaço nos lados, aí 

poderia ser construído no lado de minha casa; 

• Construção vertical na área urbana. 

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

37%

13%

50%

Sim Não Talvez

33%

67%

Concordo Discordo



 
 

 
12 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• Não;  

• Não é usado;  

• Na maioria dos casos é usado por terceiros para jogar entulhos infelizmente;  

• Não;  

• Para deposito de lixo. 

 

 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 

 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica, etc.)? 

86%

14%

Sim Não

86%

14%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deveria haver uma fiscalização para multar os donos por desleixo
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Espaço físico;  

• Mais agilidade em consultas;  

• Tudo;  

• Como tenho sindicato nunca uso saude pública;  

• Mais profissionais para etender, e os que já atendem deven trabalhar mais;  

• Atendimento estendido 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 

71%

29%

Sim Não
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Estrutura física;  

• Professores melhores preparados;  

• Nao tenho filhos;  

• Mais espaço físico e construção com melhor qualidade;  

• Um colegio melhor no bairro Limoeiro, onde os professores não faltem dessa forma 

não precisaríamos buscar colegios em Brusque 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 

 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais opções; 

• Não temos nada de cultura no bairro; 

• Tudo; 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 

0 1 2 3 4 5
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Construção de centros esportivo; 

• Melhorar a localização das academias de rua; 

• Construção de espaço para esportes; 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais acompanhamento; 

• Ruim para quem trabalha a semana toda, não temos acesso. A sugestão seria 

colocar um horário especíal aos sábados; 

• Acompanhamento. 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 

0 1 2 3 4 5
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Precisa urgentemente de mais reservatório; 

• Nada está bom; 

• Qualidade de potabilidade, teor de ferro muito alto e oscilação de abastecimento; 

• Mais atenção com as nascentes que abastece o bairro. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Falta toda coleta de esgoto  

• Instalação de fossas filtro 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais iluminação; 

• Não temos problemas; 

• Mais luminárias. 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros:  

• Área rural. 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Nota 0

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

6%

29%

35%

12%

12%
6%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• Ambiente limpo 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• Trabalho, saúde e lazer; 

• Hospital, praias, infraestrutura; 

• Nenhum ponto positivo; 

• Mercados saneamento praia; 

• ECONOMIA GASTRONOMIA E LOCALIZAÇÃO; 

• Educação; 

• Empregos, praia e próximo de tudo; 

• Não conheço Itajai muito bem, nosso bairro Limoeiro é como um “limbo” entre 

Brusque e Itajai, me sinto mais moradora de Brusque pois tudo o que eu preciso 

busco la, sendo que nosso bairro é muito distante de Itajai e dessa firma ficamos 

desatendidos em varios aspectos, como saude, policiamento 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• Segurança, transporte público e infraestrutura; 

• Muitos radares, ruim para quem vem de fora, mais policiamento nos bairros afastado 

do centro, mais atenção nos bairros afastado do centro; 

• Deixar a zona rural livre da tal "expansão urbana"; 

• Mobilidade trânsito locomoção; 

• TRANSITO, SEGURANÇA MORADIAS; 

• Ssude; 

• Saneamento, segurança e mobilidade; 

0%
20%

35%10%

30%

5%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• No bairro Limoeiro a pavimentação da rua com calçadas e passeios publicos, e a 

pavimentação das ruas que na sua maioria ainda são de barro , e também melhorias 

para as ruas que alagam com facilidade. 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• Das audiências; 

• Gostaria. Forma de votação ou opinião. Precisamos ser ouvidos aqui no Limoerio; 

• Opinando; 

• SIM, RESPONDENDO QUESTIONÁRIOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES; 

• Participando do debate. 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    

 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• O município deve valorizar mais o interior; 

• Precisamos de mais atenção aqui no Limoerio, parece q não fazemos parte de Itajaí 

devido a falta de atenção; 

• Aproveitem as áreas urbanas livres para expansão.  Deixem a zona rural como está; 

• Sim. Que a gestão pública estivesse mais próximo do povo. 

  

78%

22%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros
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REGIÃO 02 – RIO DO MEIO / CANHANDUBA / BAIA / ITAIPAVA /ARRAIAL 

DOS CUNHA/PACIENCIA / KM12 / SÃO PEDRO/COLONIA JAPONESA. 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 02, foram 

obtidas 67 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

 

 

 

58%

42%

Sim Não

91%

9%

Sim Não



 
 

 
21 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

 

 

 

Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Ruas rurais do Brilhante; 

• Canhanduba, Rio do Meio; 

• Itaipava; 

• Sim, esquina beijamim Dagnoni e com a Albino; 

• Avenida Itaipava nas imediações do número 4191; 

• Lixo proximo as rodovias, materiais que poderiam ser reciclados; 

• São vários locais na cidade, principalmente nas periferias; 

• São tanors na cidade que fica difícil apontar todos; 

• Margem da Estrada que liga as comunidades de Canhanduba e Rio do Meio e 

margens da rua Virgílio Cadore; 

• Terrenos baldios; 

• CANHADUBA, RIODO MEIO, PACIÊNCIA, PROMORAR, CIDADE NOVA, JARDIM 

ESPERANÇA; 

• Rua Aristides Pedroni; 

• canhanduba, bahia,brilhante ; 

• Salvo as ruas, por falta de educação mais nenhuma; 

• Não; 

• Vários ao longo da Rua Benjamin Dagnoni- Rio do Meio; 

• Antiga Frigovale. 

 
 
 
 
 
 

77%

23%

Sim Não
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

 

MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 
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O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias no centro? 
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Carro

Motocicleta

Bicicleta

Transporte Coletivo

A pé

Carona

Outros
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Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10.? 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 

 

Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Discordo pois onde moro, é um lugar de plantações; 

• O Arraial dos Cunhas ao qual moro deve ser mais industrial e de baixa densidade. 

Privilegiando empresas e melhorando a qualidade de vida as marges da Rodovia 

Antonio Heill que apos duplicada acabou com a mobilidade da comunidade. E 

privilegiou os carros e suas ALTA velocidades; 

• Investir em condomínios horizontais; 

• O governo que estude sobre isso. Contratam vários estudos com nosso dinheiro 

mesmo; 

28%

28%
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Sim Não Talvez

43%
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Concordo Discordo
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• Espaço entre os prédios, deixando área verdes; 

• Fazer controle de habitantes. Onde do poderão morar os habitantes nascidos no 

município; 

• Incentivar condomínios horizontais. Verticais somente na região central da cidade; 

• CONSTRUÇÃO HORIZONTAL; 

• Planejamento, não adianta só pensar em construir predios como vem acontecendo, 

aumentando o número de habitantes, e não ter infraestrutura para atender essa 

demanda nos bairros; 

• Moro no bairro Itaipava, temos um grande problema é com empresas que estão 

ganhando alvarás e não tem fiscalização, hoje montasse uma determinada empresa 

que não corresponde a atividade econômica com alvará disponibilizado, precisamos 

de mais fiscalização e controle do órgão competente; 

• Coloquei discordo para habilitar, na verdade vejo que a Itaipava está sendo tomada 

por construções, sem o mínimo de estrutura, provocando ainda mais o caos para os 

moradores, não vejo nada a ser feito para mudar a situação, vejo um governo que 

separou os dois lados através da duplicação da antonio heil, com uma construção 

longe de ser acessível para os moradores da localidade, provocando impacto direto 

nas vidas das pessoas. Se fala tanto em mobilidade e acabaram de aleijar centenas 

de pessoas; 

• Construção de casas; 

• sugiro que construam casas habitacionais no lugar de prédios; 

• Limitar o número de andares e a construtora deverá compensar com área de lazer 

no bairro; 

• Limitar população por Metro quadrado ... determinado bairro tem x MT máximo de x 

população.... condicionar a verticalização a arborização e criação de espaços 

públicos para laser e diversão; 

• Existe muito espaço ainda na área rural. Rio do Meio, Itaipava já estão perdendo esta 

característica, facilmente pode ser planejado algo controlado nestes bairros. Falar 

que existirão poucas áreas livres habitáveis é uma mentira; 

• Se respeite distância entre prédios e casas; 

• Definir áreas; 

• Arrumar os terreno irregulares; 

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 
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• PASTOS, PLANTAÇÕES; 

• Pastagens rurais e plantações; 

• Não é utilizado e possui vestígio de mata Atlântica; 

• Não; 

• Vazio; 

• Pastagens; 

• Não; 

• Nao é utilizado; 

• Sem nenhuma utilização; 

• Não é usado; 

• Não; 

• lotes vazios/pastos; 

• Para colocar cavalos, entulhos. Lixo; 

• Geralmente depósitos de lixos; 

• Tem uma apropriação indevida, que gera lixo e fornecimento de energia elétrica 

ilegal; 

• Não; 

• Não é utilizado; 

• NÃO; 

• Sim para por animais sem identificação; 

• Não são utilizados, a grande maioria não possuem lixos. estão limpos; 

• Existe muitas áreas  agricolas, usadas para produção de arroz; 

• são terrenos muito grande, terras antigas de familias que vivem muito tempo em 

nosso bairro; 

• muitas pessoas tem a posse do terreno, falta apoio institucional para regularizar; 

• Não; 

• para depósito de entulhos ,alguns estão sem ocupação nenhuma; 

• Criação de animais; 

• Sao terrenos sem uso; 

• Lavoura; 

• Depósito de lixo; 

• Horta comunitária; 

• Não utilizado; 

• Não utilizado; 

• Com o plano diretor existente impossibilita o crescimento e o desenvolvimento para 

onde itajai mais precisa q é da Br 101 pra la , Itaipava, Rio do meio e etc.precisamos 

de mais opções de moradias e comercio e menos area rurais; 

• Descarte de lixo; 

• Agricultura. Plantação Arroz; 

• Não é usado. 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 
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Outros: 

• Hortas comunitarias em centro urbanos, plantio de gramas e arvores em areas 

institucionais nao usadas pelo município; 

• Incentivar o dono a construir; 

• Utilizar com bem público - praças, jardins, hortas; 

• Horta comunitária, assim evitaria o mato alto, animais peçonhentos e principalmente 

sem entulhos. agradando a todos para o bem da comunidade; 

• se não usar então que plantem gramas , arvores que arvorizem para não deixar sem 

nada e fazer manutenção; 

• Todos os terrenos tem proprietários, acho muito difícil o contrário; 

• Impor multa se os proprietários não o mantiverem limpo; 

• Horta comunitária, espaço de lazer; 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica,etc.)? 

 

58%
18%

9%

15%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros

53%
47%

Sim Não
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE; 

• Melhorar em médicos, os medicos do bairro não são competentes; 

• Posto de saude na regiao como p km13; 

• Investir na atenção primária; 

• Contratar mais médicos; 

• Mais equipamentos para exames; 

• Atendimento; 

• O bairro tem apenas um posto que não atende as necessidades da comunidade 

completamente; 

• Tudo; 

• Aumento do número de atendimentos; 

• Deveria melhorar, pois ir ao hospital quando se esta doente e ficar mais ou menos 7 

hs aguardando para ser atendido; 

• Atend. Humanizado sem filas; 

• Ter atendimento por especialistas quando precisa-se; 

• A informação. Agilidade. Informatização e proficionais mais treinados; 

• As consultas não demorarem tanto e o postinho ter mais infraestrutura pois quando 

chegamos lá mandam a gente para o CIS sabemdo que não são todas as pessoas 

que tem conduções para chegar até lá; 

• Investir na atenção Primária e outros equipamentos que promovam a saúde da 

população; 

• Investir na Atenção Básica; 

• Ter áreas de lazer , praças ciclovias; 

• Agendamento de consultas por telefone, horário estendido para os trabalhadores. 

• Mais médicos qualificados; 
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• Posto saúde; 

• Agilidade no atendimento; 

• CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO KM 12 E UM PRONTO ATENDIMENTO NA 

REGIÃO DA ITAIPAVA; 

• Ampliar horário da policlínica; 

• Quando não haver médicos no dia da consulta avisar, pessoas que realmente gostam 

de trabalhar na area, muito tempo para agendar consulta, maior diversidade de 

remédios, e principalmente mais médicos qualificados; 

• mais 02 postos  de saúde; 

• Na verdade não uso, tenho que pagar por esse benefício; 

• Tecnologia; 

• uma unidade de saúde próximo a minha residência para melhor atendimento da 

comunidade; 

• Marcação de consulta por telefone; 

• Atendimento 24h nos bairros do interior; 

• Equipamento modernos e adequados... so funcionários capacitados e concursados 

sem estabilidade; 

• Qualidade no atendimento. Estou esperando 3 anos um exame; 

• Muita demora para marcar consultas e exames e retornos; 

• medicos melhores, melhor a infraestrutura; 

• Atendimento péssimo, acredito que incentivo a qualificação nos atendimentos de 

postos de saúde; 

• menos filas; 

• A demora nos atendimentos; 

• Agenda para as consultas; 

• Tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• MELHORAR AS ESTRUTURAS FISICAS; 

• P.a. 24 horas proximo ao Centro Administrativo que servisse a todo interior e que 

atendesse fors do horario comercial e que poderia ser em parceria com o SESI por 

exemplo; 

• As creches parecem depósito. Um exagero de salas de aula e sem qualidade; 

• Capacitar melhor os professores; 

• O acesso às escolas não traz segurança aos alunos; 

• Profissionais; 

• Deveria; 

• Passar de ano só quem sabe; 

• Ampliar opcoes de horários; 

• Melhor capacitacao dos professores  com salários condiszente; 

• Efetivar professores por meio de concurso público e não somente vagas temporárias; 

• Envolvimento dos pais; 

• Tempo integral, para a realidade atual onde pais e mães precisam trabalhar, é 

necessário o filho ter ocupação em tempo integral; 

• EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL; 

• Cursos com períodos integral; 

• Escolas integrais, com aula num período, cursinho no outro como por exemplo: 

informatica, culinária, robótica - coisas que os alunos gostem e sintan-se bem, ao 

invés que aprenderem como confeccionar uma pipa em dia de aula onde poderiam 

estar aprende algo mais útil; 

• mais programas educacionais para envolver nossas crianças 

• Tudo ... iniciando por uma escola apartidária; 

• Estrutura de esportes; 

• Estruturas e materiais modernos e adequados... so funcionários capacitados e 

concursados sem estabilidade; 

• Plano de ensino está antiquado. Estamos no século XXI; 

• Mais creches; 

• professores mais capacitados; 

• Asfalto, sinalização e iluminação próximo a escola Monsenhor Vendelino Hobold na 

BR 101 Avenida Antonio Heil; 
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• Asfalto, sinalização e iluminação próximo a escola Monsenhor Vendelino Hobold na 

BR 101 Avenida Antonio Heil; 

• muita coisa, como segurança nas escolas; 

• Escolas com péssima infraestrutura, professores desqualificados, grade curricular de 

baixa qualidade; 

• Professores com graduações em faculdades Internacionais; 

• Tudo. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• EVENTOS DIVERSOS; 

• Poderia haver mais programas de cultura; 

• Escola  integral na regiao por exemplo a da Baia e da Itaipava; 

• Investir na estrutura na região da Itaipava; 

• Não temos nada de bom; 

• Mais trabalhos com as crianças; 

• Teatros gratuitos ou preços populares; 

• Mais ações culturais do poder público; 

• Teatro mais acessível, herbário deveria ser reativado para visitação; 

• Fazer intercambio; 

• Levar cultura aos Bairros; 

• Se existe, divulgar; 

• Incentivar o povo a participar dos eventos culturais. Senfo eles pagos uo não.  Bom 

se tivessemos muitos eventos gratuito; 

• Levar a cultura para os bairros; 

• Espaço para apresentações culturais, diversidade de apresentações nos bairros; 

• Escolas de dança, de teatro, de musica para os jovens; 

• CULTURA NOS BAIRROS, PRINCIPALMENTE NA ZONA RURAL; 

• Maior uso do museu, como apresentações teatrais, musicais, nao somente no centro 

trazer cultura aos bairros tbm, muitos não tem como ir; 

• mais programas com arte, teatro,danças hoje temos muito pouco; 
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• A cultura se inicia com uma educação de qualidade; 

• Investir mais; 

• Ter mais projetos cultarais assim.como incentivar a população por meio de aulas 

gratuitas de instrumentos musicais e outras artes; 

• Incentivar o Museu do Bairro Itaipava (Étnico-arquiológico); 

• Centro culturais nos bairros; 

• falta de atividades; 

• mais opções; 

• Mais atrações para a cidade. Teatro, música...coisas que agreguem para as pessoas; 

• Trazer arte para as escola, teatro etc; 

• Tudo. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• FOMENTAR EVENTOS NO BAIRRO; 

• A FMEL de Itajaí poderia estar trazendo mais para o nosso bairro; 

• Mudar o diretor de esportes rurais por alguem da area rural. Tornar a gestao da 

secretaria mais qualificada por tecnicos. Incentivar vompeticoes interbairros e nas 

escolas rurais e intermunicipais. Incentivar novos esportes como o remo no Rio Itajai 

Mirim. Mais escolinhas no contra turno escolar para formar cidadaos. Academia da 

terc idade; 

• Áreas para a prática de esporte e lazer; 

• Não temos nada; 

• Insentivo aos que tem talento; 

• Colocar parque em todos os bairros; 

• Falta área de lazer; 

• Incentivo do poder público; 

• Parque verde com pistas para ciclismo e caminhada; 

• Ter mais incentivo; 

• Criar quadras de esporte municipais nos bairros; 

• Se existe, divulgar; 
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• Ter mais campeonatos para as crianças nos bairros; 

• Invesrtir em espaços públicos para a prática do esporte e lazer. O Parque do 

Agricultor é enorme e ocioso. Fecha às 19 horas impedindo que a comunidade utilize; 

• Ter algum lugar que as crianças possam se divertir; 

• Construção de espaços esportivos diversificados aberto ao público, mais eventos 

envolvendo a comunidade; 

• Criar quadras de esportes com técnicos; 

• UTILIZAR O PARQUE DO AGRICULTOR COMO ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO DE 

ESPORTE E LAZER; 

• Mais incentivo de esporte não somente a terceira idade e dia de semana, incluir 

alguns finais de semana para a população tbm participar, corridas, caminhadas. 

Tornaria mais seguro tendo em vista que caminhar sozinho hoje é um risco; 

• mais escolinhas de futebol, praças; 

• Espaços; 

• Estruturas; 

• Ciclovias na cidade. Uma cidade plana como Itajaí deve incentivar esse esporte mas 

com segurança; 

• Quadras públicas poliesportivas, incentivo ao esporte; 

• Mais ciclovias, calçadas, parques; 

• mais incentivo; 

• Mais ciclovias em toda a cidade, desde a Osvaldo Reis até os bairros; 

• Incentivar alunos nos esportes com campeonatos futebol e provas atletismo ente 

outros esportes. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• MELHORAR CONDIÇÕES PARA EXECUTAR AS AÇOES SOCIAIS; 

• Cras mais participativo. Ir buscar a comunidade ao invés de se esconder. Servir ao 

povo; 

• Mais recursos e fiscalização pra atender quem realmente precisa; 

• Espaços para idosos; 
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• Verificar a necessidade da população; 

• Levantamento das famílias necessitadas; 

• Campanhas e eventos; 

• Cadastramento das pessoas necessitadas e ajuda publica; 

• Acesso e informação; 

• Estruturas; 

• Instalacoea e Equipamento modernos e adequados... so funcionários capacitados e 

concursados sem estabilidade... com asistencia social disponovel desde a escola as 

demais areas acompanhando as famílias desde cedo nao só quando ja estão em 

situação crítica; 

• Muita gente sem casa chegando e ficando pelas ruas. Realizar um programa nos 

pontos de entrada da cidade. Rodoviária, cameras nos trevos; 

• Melhorar poder aquisitivosdas pessoas dando salário e emprego para jovens. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• INSTALAÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL; 

• Nao tem rede suficiente e agua é de pessima qualidade. Nao cuidam de nossas 

nascentes e para isso devem fazer a protecao do morro da Antena no Brilhante e da 

Mineral no Limoeiro; 

• Espaços para a prática de esportes e lazer. Parques, espaços poliesportivos e 

praças; 

• A qualidade; 

• Qualidade; 

• A semasa não fornece água limpa e com qualidadr; 

• Fazer manutencao periodica, a agua vem alaranjada; 

• Ampliação da rede; 

• Cuidar melhor dos manancias de agua portáveis; 

• O Trtatamento de esgoto; 

• Aproveitar os cursos d'água e nascentes para distribuição, melhorar a reservação, 

estimular a captação da água da chuva para uso geral; 
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• A água no meu bairro (Paciência) chega marrom nas torneiras, porém estão mexendo 

nas tubulações para melhor a qualidade da água, estamos monitorando para verificar 

a eficácia; 

• MANTER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO KM12 COM A ASSOCIAÇÃO, COMO 

ESTÁ SENDO FORNECIDO HOJE; 

• temos muitos lugares que não tem rede de agua e precisamos com urgencia ser 

resolvido; 

• Qualidade; 

• Incentivo a coleta das chuvas; 

• mais investimento para a questão da manutenção da qualidade da água distribuída; 

• Melhor qualidade da agua e investimentos para não faltar. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• INSTALAÇÃO DA REDE COLETORA; 

• Instalar fossa e filtros urgentes nas casas e cobrar que as novas tambem o faça. 

Instalar redes de esgoto na Itaipava e Sao Pedro; 

• Promover sistema de tratamentos alternativos de saneamento doméstico. Utilização 

de plantas e peixes; 

• Coleta eficiente; 

• Os bueiros precisam ser limpos e a rede de esgoto implantada; 

• Criar rede de tratamento; 

• Dar sequencia e finalizar a rede pública de esgoto; 

• Mais estações de tratamento; 

• Incentivar o tratamento de esgoto alternativo como Fossa séptica biodigestora e 

filtros biológicos; 

• Investir em tratamentos alternativos e ecológicos; 

• mini estações de tratamento ou tratamento alternativo para as áreas mais afastadas 

da cidade; 

• Criar redede esgoto que atualmente corre a ceu aberto; 

• Não tem rede de esgoto e as valas não tem manutenção constante por parte da 

prefeitura; 
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• ESTIMULAR O TRATAMENTO DE ESGOTO ALTERNATIVO; 

• não temos nada disso no bairro; 

• Reestruturação; 

• Estruturas; 

• não existe saneamento básico em minha localidade; 

• Implantar 100% na cidade; 

• Recolhimento e tratamento de esgoto; 

• Copiar do Japão; 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• MAIS ILUMINAÇÃO; 

• Melhora iluminacao na Antonio Heill. A equipe de manitemcao deveria circular as 

ruas da cidads durante a noite fazendo a troca das queimadas e substituicao por 

Economicas; 

• Iluminar todas as ruas; 

• Colocar mais luzes nas ruas; 

• A troca dr lampadas é defeituosa; 

• Maior manutenção em casos de lâmpadas queimadas; 

• Nossa BR fica às escuras. Total; 

• Manutenção constantes, iluminar ruas que estão as escuras; 

• Iluminação nas rodovias federais e estaduais; 

• Colocar mais postes de liz nos bairros; 

• Atender melhor as comunidades rurais com extensão de rede, manutenção efetiva, 

lampadas mais eficientes; 

• As ruas do centro são pouco iluminadas;. 

• Iluminação em todas as ruas; 

• Substituição de lampadas normais por led; 

0 5 10 15 20 25 30 35

Nota 0

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5



 
 

 
38 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

• Muitas ruas as escuras,divulgar mais o telefone muito ainda não sabem o que fazer 

nesta situação; 

• zona rural precisa de mais iluminação em postes; 

• Ajustes; 

• Tecnologia; 

• Partes escuras que incentivam assaltos. Na rodovia António Heil deve ter iluminação 

na saída das fábricas; 

• Iluminação na Antonio Heil; 

• Colocar luz nos retornos da rodovia; 

• Pouca Iluminação principalmente próximo a escola da avenida antonio Heil 

(Monsenhor Vendelino Hobold); 

• Pouca Iluminação principalmente próximo a escola da avenida antonio Heil 

(Monsenhor Vendelino Hobold); 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros:  

• Localização geográfica - perto do mar e de outras cidade - Brusque, Blumenau, 

Florianópolis e Joinville; 

• Localização; 

• Praias. 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 
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Outros: 

• Tranquilidade; 

• O convício com os animais; 

• O interior ainda mantém uma cultura de aproximação da comunidade; 

• Silêncio. 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• QUALIDADE DE VIDA, TRANQUILIDADE E TURISMO; 

• Boa qualidade de vida, minha cidade do coração e as possoas que tornam ela cada 

dia melhor; 

• Povo, economia, qualidade de vida; 

• Saúde, praias e localização; 

• Limpo; 

• Praias, povo e família; 

• Trabalho , oportunidades, crescimento; 

• Saude educação limpeza; 

• Emprego, saúde, diversidade; 

• Mar, localização, família; 

• Boas escolas, praias e empregos; 

• Cidade limpa, progressista, empreendedora; 

• oportunidade de emprego povo hospitaleiro; 

• Cidade limpa, povo hospitaleiro; 

• Pontos turísticos; 

• Lugar calmo, cidade bonita, acesso as demais regiões; 

• A natureza, o povo; 

• Diversidade, praias e localização; 

• localização da cidade, emprego,praias; 

• Próximo das praias.  Bom pra trabalhar. Próximo de cidades como possibilidade de 

trabalho; 

• Gosto de morar em IItajaí pois tem muita oportunidade de trabalho, a natureza e a 

comunidade que são bem participativa; 

• Localização, mar e natureza; 

• Loxalização, Natureza e o mar; 
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• Amigos; 

• praia/turismo/lazer; 

• Aqui se tem diversidade de serviços e atendimentos nas variadas áreas, é uma 

cidade moderna conectada com o mundo, e tem uma natureza exuberante com 

praias, vales e montanhas propiciando atrações diversas; 

• Povo hospitaleiro, cidade ainda tranquila, pessoas de bem; 

• Localização, empregabilidade, educação superior; 

• Povo, as praias e o porto; 

• próximo a outros centros urbanos/ trabalho com comércio exterior e a cidade é bem 

focada nesta área proporcionando algumas oportunidades / cidade com estrutura que 

atende as necessidades básicas das pessoas; 

• Praias, baixo custo; 

• LOCALIZAÇÃO, MAR E ZONA RURAL; 

• Cidade tranquila,tem oportunidade de emprego; 

• cidade limpa, obras constantes para o bem coletivo, cuidado ambiental; 

• cidade limpa,ainda mais segura que muitos lugares; 

• Minha família, minha história de vida meu lar; 

• Pessoas natureza econômica; 

• Cidade litorânea, em expansão e acolhedora; 

• Limpeza. Segurança.  Emprego; 

• Oportunidades de trabalho e negócios. Cidade com porto, praia, agricultura, ampla 

natureza; 

• Cidade próspera... comunidade atuante; 

• Emprego, localização; 

• Pessoas; 

• Praia ponto turístico emprego; 

• Belezas naturais, povo cordial, praias; 

• Localização- tamanho-área rural; 

• Tranquilidade, cidade com muito pontencial para crescimento; 

• Não sei dixer; 

• Praia, localização; 

• falta um pouco de tudo; 

• Centro bem estruturado, comunidade, oportunidades de lazer como: Itajaí Ativo; 

• Centro bem estruturado, comunidade, oportunidades de lazer como: Itajaí Ativo; 

• belezas naturais, praias, possibilidade de crescimento e localização estratégica; 

• Praias, qualidade de vida, natureza; 

• Saude; 

• As praias. Igreja Matriz.nossas famílias morando aqui; 

• Cidade natal  bastante lojas e lugar .bom. 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• MOBILIDADE URBANA, ATRAVÉS DA MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE 

TRANSPORTE, MELHORIA DA MALHA VIARIA E RODOVIARIA DO MUNICIPIO, 

MELHORIA EM SERVIÇOS PUBLICOS, SAUDE, CORREIOS, LAZER E ESPORTE, 

SEGURANÇA; 

• Melhorar um pouco mais na saúde, no esporte e no lazer; 

• Segurança publica onde poderiam ser mais abertos a participacao da comunidade, 

saúde publica, mobilidade urbana com arborização; 
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• Transporte público, segurança e política local; 

• Asfalto, trânsito; 

• Mais transparência nos atos do governo, menos projetos imorais e bem menos 

politicagem nas ações. Não queremos futebol, pão e circo; 

• Alargamento das vias, calçada, transporte público,falta de capacitação para 

atendimento nos órgãos públicos; 

• Seguranca transito cultura; 

• Transporte, ensino superior público, facilidade de moradia; 

• Ciclovias, reservas ambientais; 

• Aproveitar mais a área aonde é feita a festa do colono.  Melhorar o atendimento nos 

postos de saude e melhorar e muito o transporte público; 

• Segurança, transporte público e manutenção das vias; 

• Saúde educação trânsito; 

• público, aumento do efetivo na PM; 

• Segurança, mobilidade urbana; 

• Transporte coletivo, seguranca e saúde; 

• Motilidade, saúde, segurança pública; 

• Uso do parque do agricultor, licitar um bom restaurante no local, promover mais 

eventos, podendo ser privado, incentivo ao uso de ciclovias, transporte publico de 

qualidade, com prioridade no transito para que se torne mais interessante e agradavel 

que o carro; 

• transito, trasporte publico,mais viaturas policiais (pm); 

• Transporte coletivo com mais empresas atendendo o povo.  Trânsito com melhores 

calçadas, vias de mão únicas, ciclovias, estacionamento nas ruas de um lado só. 

integrar melhor o serviço público; 

• A saúde, ônibus coletivo e segurança; 

• Segurança, transporte público e saúde; 

• Política, Gestão pública e mobilidade urbana; 

• Educação, segurança, mobilidade; 

• festividades/lazer/ciclismo; 

• a mobilidade, saneamento e controle urbano; 

• mais investimentos na cidade, educação e saúde; 

• Acesso aos bairros mais afastados como o Carvalho, construindo uma rotula que 

facilite o acesso pela contorno sul. Existe condomínios nessa região e o transito é 

um problema pois temos que fazer o retorno para acessar o bairro pela Osvaldo Heil.   

• Segurança Pública, acessibilidade e o saneamento básico; 

• REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DE NUCLEOS URBANOS (COMO 

PACIENCIA, KM 12, BAIA, ETC) / REDE DE ESGOTO-ÁGUA / ESCOLA/CRECHE 

EM TEMPO INTEGRAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES; 

• Urbanização, segurança e luminosidade; 

• TRANSPORTE, SEGURANÇA E ESPORTE COMUNITÁRIO; 

• Calçadas e a fiscalização de comércios irregulares principalmente no meu bairro; 

• segurança, maior mobilidade urbana  e mais segurança; 

• O crescimento desordenado; 

• segurança , saude,educação, mobilidade urbana e esporte; 

• Menos política, mais povo; 

• Políticos , tratamento de esgoto, transito; 
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• saneamento básico para a zona rural da cidade, calçamento, ciclovias para a zona 

rural; 

• Mobilidade urbana. Ciclovias pela cidade. Incentivo a cultura; 

• Trânsito e a malha viária. Saúde pública nos bairros do interior. Segurança pública 

nos bairros do interior; 

• Trânsito... áreas públicas de lazer arborizada ... ninguém vai para os parques fazer 

exercícios ao sol quente... verticalização concentrada em poucas ruas ou bairros ... 

fazer a cidade crescer sentido a Brusque; 

• mobilidade, saúde e transparência nos projetos; 

• Loteamentos; 

• Segurança transporte viabilidade de acesso ao centro; 

• Segurança, transito, saneamento; 

• Trânsito- ciclovias-calçadas; 

• Trânsito, tudo está centralizado no centro da cidade; 

• Infraestrutura; 

• Transporte, esporte e lazer; 

• trânsito, infrestrutura, hospitais; 

• Iluminação próximo a escola Monsenhor Vendelino Hobold na avenida Antonio Heil, 

mais programas voluntariados com o objetivo de ajudar o meio ambiente da nossa 

cidade; 

• Iluminação próximo a escola Monsenhor Vendelino Hobold na avenida Antonio Heil, 

mais programas voluntariados com o objetivo de ajudar o meio ambiente da nossa 

cidade; 

• segurança, melhorar o plano diretor para possa empreender mais e com segurança, 

transito; 

• Vias públicas, centro da cidade é horrível, enchentes; 

• Trânsito; 

• Viadultos em alguns ptos.transporte coletivo melhor.mobilidade urbana;  

• Educação saneamento basico e mais participação do prefeito. 

 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• PARTICIPAR DAS DECISÕES A SEREM TOMADAS; 

• Apenas dando essas informações; 

• Participando do plano diretor e de outras decisoes importantes. Fazendo parte de 

conselhos e associações; 

• Participar das oficinas e das reuniões; 

• Srm tempo; 

• Conselho local; 

• Internet; 

• Sim. Opinando e fiscalizando; 

• Fiscalizando; 

• Sendo mais ouvido pelo poder público; 

• Sim, discutindo ideias; 

• Sim. Fiscalizando os projetos de melhorias; 

• Das reuniões e audiências sobre este Plano Diretor; 
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• Sim, participando dos debates; 

• Através de sugestões; 

• SIM, PARTICIPANDO DAS REUNIÕES E DANDO MINHAS OPINIÕES SOBRE AS 

POSSÍVEIS MELHORIAS; 

• Eu participo sempre , reuniões na área rural e falo dos problemas do meu bairro; 

• Já participo em nao jogar lixo no chão e em terrenos baldios, indo em reuniões e 

expondo opiniões para o bem coletivo; 

• Através do voto; 

• Pagando imposto; 

• como voluntário; 

• Sim; 

• participando das assembleias; 

• Sugerindo projetos; 

• Apoiando melhorias; 

• Audiência pública; 

• Fiscalizando; 

• Não;  

• Contribuindo com ações voluntarias; 

• Contribuindo com ações voluntarias; 

• participando e discutindo com um crescimento ordenado e sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    
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Outros: 

• TODOS ACIMA 

• Internet 

• Vizinhos 

• Todas as alternativas 

• Jornal 

• Tv 

• Todos os citados  

• consulto diversos meios: internet, TV, jornal e rádio, nesta sequencia. 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• Que sejam ouvidas as associacoes de moradores e conselhos da cidade nessa 

revisão; 

• Sim. Melhorar e muito as condições da duplicação da rodovia Antônio Heil. 

Incentivar a energia solar e eólica. 

Incentivar o tratamento alternativo de esgoto na zona rural. 

Utilização de espaços e terrenos baldios para a produção de hortas comunitárias. 

Levar projetos de Cultura, esporte, lazer para a região rural; 

• Sim, falta asfalto em nossa rua (rua Marcos Albino) Rio do meio; 

• Esperando acabar logo esse governo; 

• Cuidado com o meio ambiente; 

• Melhorar a qualidade de vida de quem mora em areas rurais; 

• A Itaipava está limitada pelas rodovias 101 e Antônio Heil. Precisamos de saídas e 

acessos para o trânsito interno; 

• Devemos ter uma divisão de recursos públicos mais justa, destinando mais recursos 

para as comunidades do interior. Estamos sendo ocupados sem um aumento dos 

serviços públicos para acompanhar o crescimento populacional da região; 

• Melhoria na segurança nos bairros do interior, mobilidade pública é uma vergonha. 

Prefeito deveria usar transporte público para o interior durante uma semana; 

• Melhorar o transporte publico nas regioes da zona rural.A cidade esta com 200mil 

habitantes, o transito esta cada vez mais caótico; 

• Melhoria dos asfaltos das ruas. Ampliação da rede de tratamento de esgoto; 
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• Mais ética e profissionalismo nas indicações de cargos públicos, curriculo dos 

indicados e não a bandeira que carregou na campanha; 

• Por enquanto este questionário e suficiente; 

• Espero que este estudo de plano diretor tenha a participação do cidadão e que 

realmente seja cumprido conforme as necessidades da população. AQUI EM ITAJAÍ, 

AUDIÊNCIA PÚBLICA E PROCESSOS DESTA NATUREZA É UM VERDADEIRO 

EMBUSTE, ENGOTO, FALÁCIA; 

• Espero que este Plano Diretor atenta as necessidades de quem vive em Itajaí. Tenho 

minhas duvidas sobre este. A gestão já está antecipando ações que não estão 

contempladas - como autorizar a instalação de indústrias em zona rural. 

O Plano diretor vai impedir a ocupação de espaços de maneira irregular? 

• Que os governantes tenham respeito e atenção com a população, sobre segurança, 

educação , áreas de lazer; 

• Itajaí sempre foi uma cidade muito acolhedora, recebe a todas pessoas e atividades, 

precisa organizar melhor a sua distribuição pelo território. Morando aqui a mais de 

20 anos, gosto do dinamismo que a cidade possui, mas vejo que a falta ou má de 

organização territorial tem sido a causa de muitos conflitos. O plano diretor tem esse 

poder que precisa ser colocado em prática e não ficar apenas no papel; 

• Gostaria de parabenizar pelas ações, com certeza irão mudar e modernizar nossa 

cidade para melhor; 

• Melhorar e agilizar o transporte público; 

• Sim no momento o nosso bairro está crescendo muito, casas ,comércios irregulares 

,acho que a fiscalização deveria fazer um levantamento principalmente nos finais de 

semana,onde os comércios vendem produtos irregulares (assadoes) sem nenhuma 

higiene,sem alvará sanitário,sem local próprio para por os dejetos que sobram dos 

lanches ...e ainda ocupam as  calçadas com cadeiras mesas carros muros vasos 

folhagens e até coberturas nas calçadas tem para utilização particular de alguns 

proprietários;  

• Medo e insegurança de andar nas ruas depois as 18:00 ou muito cedo, acontecendo 

muito assalto a mão armada; 

• Que nossos governantes, secretariados olhassem para a população com mais 

carinho e não apenas para seu bolso; 

• Votei e confiei nos líderes de nossa cidade, aguardo a recíproca; 

• Não a verticalização da beira rio; 

• sugiro que debates sejam feitos com mais frequência, e mais divulgação nos meios 

de comunicação; 

• - Criação de bebedouros públicos no centro;  

- Criação de bicicletários seguros no centro e bairros; 

- Trasporte público que funcione e não deixe as pessoas não mão; 

- Abertura dos museus por completo. Não apenas parte por falta de pessoal. Temos 

uma universidade cheia de alunos para estagiar;  

- Mais incentivo ao empreendedorismo, não só para grandes empresas; 

- Tombamento e restauração do Herbário; 

- Criação de um parte na Itaipava (nos moldes dos parques que podem ser fechados 

a noite). 

• Mais loteamentos bem urbanizados; 

• Transporte público" uma vergonha"; 

• Deve haver maior divulgação nas fases do plano diretor para que a população possa 

participar; 
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• Aqui rua Anna Moser estão preparando a rua para pavimentação sem fazer 

mediações para atender as necessidades basicas de infraestrutura, rede de esgoto, 

largura da Rua, exigência de metragem para calçadas; 

• Não; 

• penso q é injusto com a cidade e a população frear o crescimento desses bairros 

(itaipava, rio do meio e etc) ja que Itajai só tem a possibilidade de expansão para 

essas regiões, precisa de mais opções de moradias e comércio para atender até 

mesmo o grande numero de empresas que já existe nessas regiões; 

• Usar dinheiro público mais estudos nas prioridades; 

• Nosso bairro precisa ser mais ajudado pelo poder publico. 

  



 
 

 
47 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

REGIÃO 03 – ESPINHEIRO, ESPINHEIRINHO, SALSEIROS, VOLTA DE CIMA 

E SÃO ROQUE 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 03, foram 

obtidas 50 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 
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Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Não; 

• Depósito não, mas vejo lixo pela rua e calçadas com frequência; 

• Não; 

• Terrenos baldios do cidade nova; 

• Próximo a Unidade de Pronto Atendimento - UPA no bairro Cordeiros, além de ser 

aparentemente feio esta bem próximo de uma unidade de saúde. Outro ponto de 

depósito irregular é no final da rua do bairro São Roque, quase na divisa com o 

município de Ilhota; 

• sim. Entre Espinheirinhos e São Roque; zona mata; 

• não; 

• Entre o Bairro São Roque e Espinheirinhos, muitas pessoas, empresas de container 

e pneus descartam lixo no mato e as vezes colocam fogo; 

• Não; 

• Não; 

• Espinheiros e Canhanduba; 

• Infelizmente os terrenos baldios viram deposito de lixo. 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

72%

28%

Sim Não
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 
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MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 

 

O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 
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De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro? 

 

Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 
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Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10.? 

 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 
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Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Ainda continuo na questao do transporte publico. Ainda mais no meu bairro, que 

voces sabem que tem 3 saidas para o restante da cidade, e a população, ali, aumenta 

quase que por dia. A BR 101 sempre vai ser um problema por que nao é 

responsabilidade da prefeitura e a Autopista nao esta nem um pouco interessada em 

investir ali. A prefeitura acha que nosso bairro é um problema pra cidade, só que 

muitas das grandes empresas estão lá, e nao tem mais pra onde a cidade crescer, 

se nao for ali. Primeiramente, concluem essa avenida exclusiva de caminhoes, ja 

será um senhor avanço. Depois, invistam em transporte publico, e quanto aos 

predios, exijam construções boa, pra depois nao acontecer como o predio do So 

Vicente, que quase caiu; 

• Condomínios verticais em locais ainda não habitados, ou pelo menos com certa 

distância de residências já existentes; 

• minha casa e muro ja ta rachando toda com o pessimo aterramento que foi feito  e 

caminhoes que passam pela rua imagina se fizessem predios aos lados; 
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• Crescem devido a falta de emprego nas outras cidades, se acontecer uma política 

de criação de empregos em todas as cidades do Brasil, um salário digno e igual pra 

todos, ninguém sairiam de seu local de nascimento, e deixaram de construir tanto 

prédio; 

• Antes de construir um prédio é preciso analisar se o transito suportará mais essa 

carga, por exemplo, na Rodovia Jorge Lacerda o trânsito já é intenso, antes de 

construir mais casas é preciso resolver esse problema, já vi muitos acidentes na 

frente da minha casa e até mortes. Além disso, é importante exigir a questão do 

saneamento, pois a maioria das casas não fazem o tratamento do seu efluente, o 

que acaba contaminando o solo e as águas do Rio Itajaí-Açu; 

• Maior problema, é a construção, falta de fiscalização desde a queda de materiais nos 

terrenos limítrofes e nas pessoas que estão ao redor desta, assim como os danos de 

rachaduras durante e pós obra. Estacionamento desacerbado de caminhões e como 

o trancamento da via sem o devido amparo das autoridades de transito; 

• EM LUGARES QUE NAO TEM PREDIOS; 

• É que moro onde hoje é zona rural e deveria ser preservado isso, pois daqui um 

pouco não teremos mais uma área agrícola em Itajaí e principalmente no meu bairro 

São Roque, alem de sofrer com enchentes o ponto de captação do Semasa fica 

localizado no bairro; 

• Incentivar a criação de empregos em outros estados para que as pessoas não 

precisem sair de duas origens; 

• Acredito que não deve pensar no bem estar do cidadão até porque as arvore é um 

ser vivo ela precisa de um espaço e tirar elas poderá trazer problemas futuramente 

existe outros meios muito melhores que possa contonar essa situação; 

• Acho que além de moradia tem que se pensar na infraestrutura, pois temos bairros 

aonde estão sendo construídos prédios porém há apenas 1 acesso, 1 posto de 

saúde, 1 escola, comércio sem relevância; 

• Construir  condomínios com.ate 5 pavimentos (no maximo); 

• Espalhar a população e dar infraestrutura para os bairros mais distantes. 

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 
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Sim Não
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• Só pra jogar lixo mesmo, e tambem as INVASÕES. A prefeitura sabe que existe. 

Voces tem que acabar com isso, tem muita gente pobre, mas tem muita gente que 

tem condições financeiras e que estao la. Façam alguma coisa; 

• Não são utilizados; 

• Lixão; 

• Não é utilizado; 

• Lixão; 

• nao vejo em uso so vejo cheio de mato; 

• Não; 

• So tem mato; 

• É utilizado pra descartar Entulhos; 

• Nao ficam abandomados com muito mato e bichos; 

• terrenos baldios cheio de matos; 

• compram e abandona ai vira deposito de lixo; 

• Acumulador de entulho; 

• Para colocacao de intulio; 

• Com lixo; 

• Não é utilizado; 

• Depósito de entulhos, ( cerâmica, tijolos, blocos, madeira, guarda roupa, máquina de 

lavar, etc); 

• Para acumular lixo e até móveis; 

• Area baldia fica entra Espinheirinhos e São Roque e é utilizada como depósito de 

lixo. Areá de mata; 

• Não; 

• NAO SAO PROPIEDADES PARTICULARES; 

• Depósito de entulhos; 

• Pasto; 

• Depósito de entulhos; 

• Não é utilizado, as vezes tem lixos; 

• Apenas como depósito de entulhos; 

• Pasto; 

• Para jogar lixo; 

• sim como lixões; 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 
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Outros:  

• Exigir limpeza do dono. Se houver recusa, cobra uma taxa de limpeza no IPTU, mas 

somente de quem é dono, né. Nada de criar um imposto pra todo mundo; 

• um opção interessante são hortas comunitárias; 

• Limpos e cercados no mínimo; 

• O dono deveria murar; 

• Acho que precisa ser trabalhada a conscientização da população, pois já existe a 

coleta que passa na frente de casa, até o cata treco; 

• nos terrenos vazios devem ser cercados e plantado grama; 

• O proprietário limpar e cercar para que não joguem entulhos, e limpem para não ficar 

tão sujo para que cobras, aranhas, escorpiãoes e roedores não se proliferem; 

• Hortas comunitárias, espaços para crianças brincarem em segurança; 

• Se nao houver proprietario,que a prefeitura faça algo de utilidade para a população. 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica, etc.)? 

 

64%11%

7%

18%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros

56%

44%

Sim Não
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí?

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• A demanda é grande, mas investir nas urgencias, ontem mesmo tinha uma senhora 

que esperou 8 horas para ser atendida no CIS. Absurdo; 

• maior cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família; 

• ampliação do posto de saúde; 

• ter mais   fichas , dia de fichas e dentistas; 

• Nunca tem vaga, e a gente nunca tem atendimento bom; 

• Atendimento; 

• Mas médicos e atendimento imediato; 

• profissionais qualificados; 

• horários mais reflexives; 

• colocar mais efetivo;  

• Fila de espera; 

• Mas vagas de atendimento; 

• Mais vagas para atendimento; 

• Agendar as consultas em qualquer horário, não precisando levantar de madrugada 

para conseguir agendar uma consulta; 

• Melhor o atendimento e mais unidades de sáude; 

• Maior efetivo e maquinário; 

• Tudo; 

• Atendimento ,medicos e respeito;  

• Agilidade no Atendimento; 

• A DISPONIBILIDADE DE MEDICOS; 

• o atendimento ter  mais médicos disponíveis; 

• Que os agendamentos de consulta sejam em qualquer horário,e não necessário 

levantar 4 HR da manhã pra conseguir uma ficha; 

• Mas funcionários; 
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• O tempo de espera, ter mais médicos, é uma melhor infraestrutura; 

• Mas rapidez nas consultas com especialização; 

• Gestão, se tivéssemos uma gestão comprometida com órgão da saúde e educação 

onde se está gestora do, não haveria tantos funcionários indisciplinados na hora de 

atender o público, principalmente na área da saúde, q por falta de uma gestão 

correta, responsável, comprometida, os pacientes/necessitados sofrem com o mal 

atendimento e muitas vezes a ausência do atendimento. Na minha opinião tinha q 

colocar gestores a frente comprometidos, para q pudessem fazer funcionar de forma 

correta; 

• Mais vagas, menos burocracia para agendamento de serviços periódicos;  

• Contratação de mais profissionais; 

• Atendimento aos fins de semana; 

• Agilidade no atendimento para marcar exames mais rápido; 

• Rapidez no atendimento e fornecer mais remédios; 

• Mais médicos; 

• Mais medicos em horários estratégicos.  

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• contratar mais agentes, nas creches, minha filha ate começo de junho estava só com 

a professora na sala. 12 alunos para uma pessoa cuidar? se coloque no lugar, uma 

profissional que nao consegue colocar em pratica as atividades para o 

desenvolvimento das criancas, so fica na função de cuidar, trocar fralda, alimentar, 

limpar... é complicado, professora ela nao conseguia ser. Outra coisa, nem vamos 

falar de uniformes, né?! Acho que uma boa, pra estimular o interesse nos alunos, 

seria fazer alguma feira, ou encontro, anual, ou semestral,  que envolvesse todas as 
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escolas. Mas que toda a população pudesse participar. Aquele centreventos fica 

varios meses parado... seria uma boa inovar nessa área; 

• Mais vagas para ensino médio na região; 

• creche ruim, longe das casas; 

• Segurança; 

• Estrutura da escola; 

• Mas vagas nas creche; 

• escola aberta; 

• fazer novas construções de creche e escola. principalmente aqui no santa Regina. 

onde cafa vez aumenta o número de crianças; 

• Mais creches e escolas (de qualidade) na zona rural; 

• Valorização dos profesdores; 

• Curso na escolas; 

• Em alguns bairros faltam Creches e Escola do Ensino Médio, como no bairro São 

Roque; 

• Qualidade dos professores; 

• Tudo; 

• Proibir o celular nas escolas, melhorar o comportamento dos adolescentes, 

desestimular o consumo de drogas atraves das escolas; 

• Escolas preparada pra atender a demanda de alunos; 

• Mais professores e agentes; 

• MAIS VAGAS NA CRECHE PARA QUEM PRECISA REALMENTE- FAZER UMA 

TRIAGEM A RIGOR; 

• Uma escola em período integral com cursos profissionalizantes ,e oficinas 

principalmente para os alunos  do ensino médio; 

• Infraestrutura; 

• A infraestrutura é de se desejar; 

• Mais investimentos, valorização dos professores e melhorar a merenda escolar que 

está deixando a desejar; 

• Gestão, que viesse a ser comprometida e responsável com o alunos q estão na 

escola e o governo q cuida da parte da educação, se preocupar com bom ensino e 

integral; 

• No caso específico da creche aonde meu filho frequenta teria que melhorar a 

organização, há conflito de informação, os pais nem sempre são avisados com 

antecedência de alguns eventos; 

• Contratação de mais profissionais; 

• Escola de ensino médio no bairro; 

• Incentivo a leitura e cultura; 

• Professores e matérias; 

• Policiamento nas escolas. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• concursos, aulas nos bairros, projetos publicos-privados. Apoiar quem ja faz, e nao 

criar coisas novas que nao vao pra frente; 

• Cursos de aperfeiçoamento para jovens e adultos; 

• Nao sao feitas acoes culturais no bairro; 

• Mais divulgação, quando tem; 

• Muito longe; 

• mais trabalhos extra curriculares; 

• fazer mais projetos oficinas nos bairros; 

• Mais lazer e cultura de fácil acesso na zona rural; 

• Investir artistas locais; 

• Falta incentivo para cultura e devia ser decentralizada, para atender os bairro mais 

afastados do Centro; 

• Incentivo público e privado; 

• Tudo; 

• Eventos gratuitos; 

• Estimular as culturas; 

• MAIS DIVULGAÇAÕ DO QUE TEM; 

• Não sei opinar; 

• Apresentação de folclore; 

• Proporcionar aos bairros mais distantes para as crianças; 

• Direcionar ações para os bairros; 

• Incentivo à cultura dos jovens através de oficinas de artes ou esportes; 

• incentivar a população; 

• Ter mais incentivos. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais espaços de lazer e esportes; 

• criar escolinhas de futebol para crianças e criar campeonatos para todas as idades; 

• tudo; 

• ter lugares de lazer; 

• divulgação e melhor organização; 

• Nao tem local pra isso; 

• pouco local de lazer;  

• fazer área de lazer para adultos e crianças.  mais árvores mais verde; 

• Quase não se  tem na zona rural; 

• Investimentos no atletas da cidade; 

• Uma praça com diversos tipos de esportes, e lazer; 

• Mais praças, parques urbanos e áreas de lazer, no bairro Santa Regina não existe 

nem um espaço assim; 

• Segurança para quem pratica; 

• Tudo; 

• Mais locais para o esporte; 

• NAO SEI; 

• Um Ginásio para as crianças terem onde brincar; 

• Proporcionar para as crianças dos bairros mais distantes; 

• Insenticar os jovens nos bairros, para não se perderem com as coisas erradas no 

mundo; 

• Estar mais presente nas comunidades; 

• Contratação de mais.profissionais para atuar.na área; 

• Nenhuma praça no bairro, zero local para esportes; 

• Mais incentivos como maratonas etc. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Precisar ter um CRAS na região; 

• não sei quem cuida do bairro; 

• A prefeitura poderia trabalhar em conjunto com as igrejas evangélicas; 

• Mais visitas; 

• Assistencia a grande quantidade de mendigos e andarilhos, ajudando a diminuir a 

quantidade de pedintes no transito; 

• Mais atendimento aos necessitados, mais CRAS nos Bairros e entrega dos 

loteamentos pendentes; 

• TALVES UM TRABALHO COM OS ANDARILHOS; 

• enfase aos moradores de rua; 

• Mais visitas pois passam somente quando não há ninguém em casa, e se tem não 

chegam; 

• Estar mais próximo da comunidade; 

• Deveria de ter mais acesso as casas, para poder fazer um bom trabalho nas famílias 

mais carentes; 

• Maior divulgação dos serviços oferecidos, menos burocracia para atendimento; 

• Pouquissimos profissionais atuando na área; 

• Uma subprefeitura. 

 

 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Fornecer água mais limpa; 

• a cor da agua q muitas vezes vem escura e tenho q sair de casa pra lavar roupa 

branca  de serviço na casa da minha mãe; 

• falta toda semana, mais do que nos demais bairros, além de vir muito com barro; 

• qualidade; 

• Qualidade da agua; 

• Não mandarem água suja pro consumidor; 

• Agua com mal cheiro e sabor desagradável; 

• água com qualidade para 100% da população; 

• NO MEU BAIRRO A AGUA E MUITO FRACA AO CHEGAR NA MAQUINA DE 

LAVAR; 

• Troca das redes de abastecimento e preservação da região onde se encontra a 

captação; 

• Quase todo dia água suja; 

• A qualidade da água; 

• É bom, mas seria melhor se pudessem realmente verificar se pra todos chega a água 

boa na cidade;  

• A qualidade da água que chega nas casas; 

• Melhor e modernizar a rede de captação e distribuição; 

• Está bom. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Rede coletora de esgoto; 

• não há esgoto, sendo o mesmo jogado diretamente no rio; 

• Sou leiga nisso, mas sinto cheiro de esgoto com frequência, creio ser um problema 

de saneamento; 

• mas bocas d lobo pois em frente a minha casa sempre q alguem decide lavar carro 

calçada fica com agua empossada; 

• vala ceu aberto; 

• Investimento nas comunidades carente; 

• Fazer um tratamento de degetos antes da água chegar ao rio; 

• Exigir que novos empreendimentos e loteamentos tratem os efluentes;  

• Saneamento para 100% da População; 

• fazer o saneamento para todos isso deveria ser prioridade para os governates; 

• Esgoto; 

• Está bom, mas seria melhor se realmente viessem fiscalizar para ver se todos tem e 

se chega a toda a cidade para q viesse implantar ara quem ainda n tem;  

• Implantação de rede de esgoto em toda a cidade; 

• Identificação de esgotos clandestinos  e melhoria das redes atuais; 

• Bom; 

• Asfaltar a entrada do portal um; 

• Rede de tratamento de esgoto; 

• Rede de tratamento de esgoto. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Precisa melhorar a iluminação das ruas e pontos de ônibus; 

• tirando a falta de energia frequente deveria presta mas atenção nas lampadas q nao 

acendem dos postes; 

• lâmpadas que iluminam pouco; 

• varias lampadas queimadas; 

• Melhorar as quedas de energia nos dia de chuva; 

• Falta lâmpadas; 

• Emaranhado de fios nos postes deveria ser diminuído; 

• Luz mais potentes para auxilio da Segurança; 

• nao sei; 

• Trocarem as lâmpadas maioria queimadas; 

• No bairro onde eu moro é um exemplo poste que as vezes pega e tem algumas vezes 

que nem tem; 

• Deveria melhorar, até pra evitar o vandalismo e a criminalização, pois o povo de bem 

tem medo de andar em algumas partes e ruas da cidade; 

• O meu bairro é muito escuro, lâmpadas alaranjadas nos postes, em apenas dos lados 

da rua; 

• Modernizacao na infra estrutura do sistema de iluminacao publica dos bairros; 

• Postes mais próximos uns dos outros; 

• No espinheiros e precária a iluminação; 

• Muitos postes com luz queimada; 

• Manutenção do poste de luz. 
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O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• Praias limpas; 

• Praias. 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• Tranquilidade; 
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• O bairro estacem pessimas condicoes isso dificulta gostar de qualquer um dos pontos 

acima; 

• Tranquilidade; 

• eu gostava do sossego, coisa que não tem mais, muito som ligado, até 01:00 da 

manhã, tem que tirar o alvará dessas igrejas , com som no último volume; 

• Nada; 

• Agricultura; 

• Transquilidade e menos barulho; 

• Nada; 

• Bairro tranquilo, sem muita movimentação (exceto horário de pico 18:00); 

• Tranquilidade; 

• Tranquilidade. 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• Ter de tudo na cidade, o clima, e as pessoas; 

• Qualidade de vida, praias, cidade em desenvolvimento; 

• A organização da cidade, o desenvolvimento dela a cada ano, localização; 

• segurança, educação e gentileza do povo; 

• Turismo, natureza, cultura; 

• Trabalho.. comércio... temperaturas; 

• Ar puro, comércio, localização; 

• Qualidade de vida da região, região com natureza belíssima e empregos; 

• Mercado de trabalho, praias, universidade; 

• sao visente; 

• natureza, trabalho; 

• Emprego; 

• Cidade acolhedora, oferta de emprego, acesso a Universidade; 

• Lazer comércio;  

• Calmo. Pequena;  

• as pessoas, ar puro, emprego;  

• não tem; 

• Qualidade de vida;  

• Empregos cidade bonita; 

• Nao sei responder; 

• Praias, povo hospitaleiro; 

• Educação; 

• Belezas naturais (praias limpas), festividades que valorizam a cultura, boa 

localização geográfica; 

• Crescimento e consequentemente investimento. Localização geográfica;  

• Tranquilidade; 

• Comercios de facil acesso; 

• O abastecimento de água. Iluminação pública. E quando tem festa na cidade que fica 

tudo lindo; 

• Clima, água, cultura; 

• Acolhimento, divercidade, e a reciprocidade; 

• Tranquilidade; 

• CIDADE LIMPA/ CIDADE BONITA/ AS PESSOAS; 
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• A cidade as belezas, naturais e o povo; 

• Educação, oportunidade de trabalho ,e as pessoas; 

• Cidade limpa,saúde; 

• Cultura, Oportunidade de crescimento, Vegetação; 

• Empregos; 

• Cidade ainda parece calma, desenvolvida mercados e outros, comprometida;  

• É uma boa cidade de se viver, temos acessos aos serviços, porém o crescimento 

tem que acompanhar o desenvolvimento da região; 

• Natureza, praias e gastronomia; 

• Praia, comunidade, áreas verde; 

• Limpeza cidade em amplo crescimento as pessoas; 

• Emprego, encontro quase tudo que preciso, ensino particular para meu filho; 

• Emprego, encontro quase tudo que preciso, ensino particular para meu filho; 

• Segurança, limpeza e econômica; 

• Ter eventos como a volvo ocean Race comunidade acolhedora e o porto; 

• A comunidade, Saúde e Comercio;   

• Lazer; 

• Educação; 

• Estudo. 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• adivinha? Transporte publico, transito e o esquema do governo querer aprovar coisas 

do interesse proprio ja que tem maioria na câmara; 

• acessibilidade das áreas urbanas, transporte coletivo e aumento da rede coletora de 

esgoto; 

• Arborização, acessibilidade nas calçadas e mais áreas de lazer; 

• transito, mobilidade urbana e saúde; 

• Iluminação, calçadas, saúde; 

• segurança.. trânsito... ruas; 

• Trânsito, segurança, lazer; 

• Cuidados basicos com os bairros afastados do centro como o Santa Regina que 

parece não fazer parte do município; 

• Mobilidade, segurança e saúde;  

• mas calçadas para se andar de bicicleta  principalmente pois a jorge lacerda ja nao 

tem como ir para o trabalho de bicicleta dereito quando chove entao fica empossado 

agua na berada da rua e vejo que as pessoas ariscam a vida indo para a pista pois 

se ariscarem passar na agua podem ter a supreza de cair em burraco a jorge lacerda 

precisa urgentimente de calçadas decente para poder circula de bicicleta sem medo;  

• segurança, limpeza, ônibus, ruas esburacadas, melhorar os trevos, mas áreas de 

lazer nos bairros afastados, tem um campo aqui que é da prefeitura no meio da Paulo 

Cantídio, que não tem nada;  

• Educação, saúde e segurança;  

• Saúde, trânsito, ciclovias;  

• Saúde educação e limpeza bairros; 

• Ruas. Comércio. Saude; 

• segurança, transporte publico, transito; 

• educação e saúde;  
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• Segurança, Saúde pontos de ônibus decente na zona rural e ciclovias e calçadas tbm 

na zona rural; 

• Segurança saúde educação;  

• Nao sei responder; 

• Trânsito, falta de transporte público, segurança; 

• Educação para adultos que não possam pagar uma faculdade, empregos, saúde; 

• Principalmente o trânsito e a arborização das ruas, além do saneamento básico; 

• Segurança. Transporte Público. Auxilio mais eficiente nas repartições públicas; 

• saude, segurança, educação; 

• Reduzir vendedores ambulantes 

Melhorar o transito em horarios de pico 

Sinal gratuito de internet melhor nas praças públicas 

Diminuir a quantidade de fios nos postes públicos; 

• Saude mas médicos; 

• Saúde educação transporte; 

• A Saúde a Segurança e a Educação; 

• Trânsito e segurança; 

• NA PARTE DA SAUDE PRECISAMOS MELHOR MAIS/NA PROMOCÃICAO DA 

CIDADE /ENVESTIR NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA AREA DE TURISMO; 

• transporte publico, transito, e saúde; 

• Transporte coletivo,mais cursos nos bairros,e mais ciclovias e calçadas; 

• Mais ciclovias, rota para caminhões; 

• Escolas, Saúde, Transporte Coletivo; 

• Mais educação, segurança e infraestrutura nos bairros mais distantes; 

• Gestão, em todas as áreas, com comprometimento, que não só pensasse no 

dinheiro, c certeza teríamos uma cidade invejável, maravilhosa;  

• Transporte coletivo, serviços de saúde básica, segurança; 

• Geracao de empregos , seguranca e trânsito; 

• Transporte urbano, planejamento do trânsito e infraestrutura nos bairros mais 

afastados; 

• As ruas dos bairros na zona rural 

Segurança; 

Transporte; 

• Trânsito, pavimentação na minha rua, segurança;  

• Trânsito, pavimentação na minha rua, segurança;  

• Trânsito, postos de saúde, incentivo à cultura;  

• Ruas limpas, saúde, vegetação;  

• Ruas, saúde, educação;  

• Transporte publico, segurança e transito; 

• Mobilidade; 

• Saude;  

• Saneamento e Fechamento de Valas. 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• é só chamar; 

• Queri participar das discussões do plano diretor; 
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• Trabalho voluntário com animais; 

• dando sugestões e informando o que tem ser melhorado; 

• Cuidando do meu bairro; 

• Contribuindo no possível; 

• Sim. Sugerindo melhorias; 

• Votando; 

• Sim, voluntariado; 

• Sim, ajudando a desenvolver a mudança que que nos sabemos os problemas; 

• Sim, contribuindo com a preservação do meio ambiente; 

• Prestando avaliações em pesquisas como essa; 

• Que o prefeito e vereadores andem pela cidade toda e olhem de verdade o que 

acontece nos bairros; 

• PENSO EM DIALOGO; 

• Sim; 

• Sim; 

• Contribuindo em votações como essas e poder aprovar o que vai ser decidido afinal 

somos moradores e temos o direito de ver o que vai ser aprovado; 

• Gerando gentileza , educação, pois isto se multiplica, e se possível gostaria sim de 

poder participar dos fóruns reunião está de vereadores e prefeito, isto ajudaria uma 

fala da população junto a câmara pra ver o q o povo pensa e precisa; 

• Consulta pública;  

• Sim, através das oficinas e audiências;  

• Opinando; 

• Fazendo a minha parte cono cidadã;  

• Sim, com eventos para ajudar a cidade;  

• Opinando. 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    

 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• ja falei em lugares que nao era pra falar. kkkkkk agora ja foi; 

• No meu bairro, o Santa Regina, não existem dias bons nunca, quando chove é muito 

barro e quando tempo está bom muita poeira quando estamos em casa sofremos 
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com isso e quando estamos fora sofremos com medo de invadirem nossas casas e 

levarem o que temos, tenho vergonha de Itajaí e do meu bairro por conta disso são 

muitos anos vivendo nesse abandono e sem condições financeiras de ir para outra 

cidade aguentamos,  trabalhamos tanto, sofremos tanto tentando sobreviver que as 

vezes nos falta força para lutar, então fazemos só isso sobrevivemos neste lugar que 

não ofereça nada de bom para melhorar um pouco nossa vida. Precisamos apenas 

de calçamento e segurança não sei por que isso é tão impossível; 

• minha sugestão é que  olhem mas pelo meu bairro pois alem de sermos afastados 

da cidade nao temos segurança para sairmos de casa nem pra trabalha nao temos 

ruas decentes e muito menos calçadas e as ruas q estão calçadas muitos nao tem 

consciência pois mesmo tendo garagem deixam seus carros na rua atrapalhando a 

passagem de carros e ate mesmo os onibus deveria ser mutados vejos muitas veses 

q o onibus tem q muitas veses espera para q o propietario do veiculo tira para q assim 

possa passar;  

• melhorar a segurança, e lazer nos bairros afastados; 

• Gostaria de um posto policial no santa regina; 

• um olhar positivo para o loteamento Santa Regina. fazer calçamento nas ruas 

principalmente e escolas creches;  

• Que fosse pregado os ensinos cristãos nas escolas pelo menos uma vez por semana;  

• Sugestão: Fazer lotes menores, pois no bairro Santa Regina, em apenas um lote 

(20mx10m) tem duas casas ou até quatro como já vi, esteticamente fica feio, parece 

uma favela. Também gostaria que meu bairro fosse mais arborizado e tivesse mais 

áreas verdes, como praças e parques; 

• Esta pesquisa também poderia ocorrer de maneira pessoal, uma vez que englobaria 

um número maior de habitantes; 

• Almentar a área urbana no bairro São Roque pra fazer loteamentos; 

• Nao obrigada; 

• Por favor coloquem calçamento nas ruas do bairro a poeira ,e quando chove a lama 

é insuportável; 

• Precisamos de uma creche e nova no bairro, a atual edta em pessimas condições, 

chovendo dentro das salas de aula; 

• Como já coloquei, acho q abrir as reunião de vereadores ao um quantidade 

determinada de público com certeza ajudaria os vereadores e prefeitos darem 

prioridade no q a cidade realmente precisa .deixo meu contato: josecarlos-

sc@hotmail.com , 47- 984555849 – 996880681; 

• Prefeitura deveria diminuir cargos comissionados e abrir concurso público para todas 

as áreas; 

• Falta divulgação sobre o processo de formação do plano diretor; 

• Que nossas autoridades olhassem com mais carinho para os bairros espinheiros; 

portal santa regina; 

• As ruas do Lot Santa Regina são péssimas e falta muita segurança no bairro sem 

contar com os terrenos que acabam virando lixões.   
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REGIÃO 04 – CORDEIROS, MURTA 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 04, foram 

obtidas 87 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 
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Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• terrenos na vila da mizeria;  

• Sim, na Av. Mario Uriarte, ~2133; 

• Não; 

• Não; 

• Na minha rua tem morador que joga lixo na calçada;  

• Na minha rua tem morador que joga lixo na calçada;  

• Margens do rio Itajaí mirim (canal retificado); 

• Em cordeiros vários; 

• No final da Mario Uriarte , atraz do antigo depósito; 

• Terreno na rua Enedina Davila Ferreira; 

• Não; 

• Sim, próximo a fábrica de cimento Votorantim; 

• Tem varios pontos de acúmulo de lixo na fatídica via portuaria , em tida sua extensão; 

• Rua Jovito Anacleto - antigo murro da Atlantic; 

• Não me recordo no momento; 

• Não; 

• Não; 

• NÃO; 

• Beira do rio; 

• Em uma ponte que liga o Cordeiros e a Murta, sobre o "rio" itajai açu/ribeirão da 

murta; 

• Quase em frente ao UPA cordeiros; 

• Rua Mario Uriarte, próximo a BR; 

• rua euripedes amorim leal; 

• Na rua Mário uriarte, assim que entra na cidade;  
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• Avenida Mário Uriarte que deveria ser desenvolvida de melhor forma;  

• A Rua da UPA do Votorarim; 

• O rio; 

• Terreno baldio proximo ao UPA;  

• Continuam colocando restos de materiais de contrução e moveis em terrenos 

abertos; 

• Não; 

• Não sei; 

• Várias casas de minha rua; 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 

 

 

MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 
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O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro? 
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Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10.? 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 

 

Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 
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Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Cordeiros; 

• Ninguém mais vir morar aqui. Joga tudo para Navegantes!; 

• Casas; 

• Melhorar qualidade dos moradores já naturalizados;  

• Não trazer gente de outros países pra ITAJAÍ; 

• Melhorar qualidade dos moradores já naturalizados;  

• criação de mais loteamentos, acessíveis e estruturados; 

• Não tenho aminima idéia;  

• Plano de desenvolvimento para o restante da cidade coo Itaipava, Espinheiros, 

Salseiros, Limoeiro; 

• Tem outros bairros com áreas livres para construção de edifício e com solo firme, 

particularmente moro próximo ao Rio; 

• Temos começar a interiorizar as moradias; 

• Não sei como opinar, pois existem os pós e os contras de todas as partes 

interessadas; 

• Existe muitos bairros com muitas áreas livres, onde podem ser construídos diversos 

prédios de forma planejada, os mantendo distancias adequadas um do outro e com 

ruas largas, calçadas e ciclo vias apropriadas. Exemplos de bairros: Itaipava, 

Limoeiros e etc;  

• Itajai ja começa que não existe projeto de fazer novas moradias;  

• Aproveitar regiões que ainda não possuem tantas construções, como Itaipava; 

• A questão da movimentação na rua, tráfego intenso e possíveis casos de 

atropelamento, assaltos; 

• Conscientização das pessoas pararem de terem uma montoeira de filhos .. e a 

prefeitura controlar a vinda dessa galera vinda de fora; 

• Predio; 

• Maior incentivo nas áreas menos habitadas, um maior incentivo à zona rural, e não 

somente um fácil acesso a construção, mais também fácil acesso as zonas rurais, 

arrumar por exemplo o trevo de salseiros, que nos horários de pico, vira uma 

verdadeira calamidade pública; 

43%

57%

Concordo Discordo
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• Pra colocar um edifício onde eu moro, precisa organizar toda a estrutura do bairro, 

ruas, entradas e saídas; 

• Prédios com mais de 2 pavimentos devem te o recuo construtivo acentuado,(evitando 

danos ambientais as residencias vizinhas), enquanto que os prédios de até 2 

pavimentos devem ser estimulados com a diminuição do recuo; 

• expandir para areas mais fora do centro; 

• Estruturação de ruas para que se possa morar mais distante, porém chegar mais 

rápido;  

• Criteriosa regulação levando em consideração questões ambientais importantes; 

• Desenvolver as áreas mais afastadas da cidade, até mesmo com construções de 

prédios. O que não se deve é encher o centro da cidade ded tantos prédios;  

• Regularizar onde construir. Hoje se constroem prédios em qualquer quadrado de 

terra, sem pensar nos vizinhos e sem o menor cuidado; 

• Expançao territorial; 

• Não sei; 

• Construção ecológica permacultura no máximo de 2 andares, utilizando o barro ( a 

casa fica fresca no verão e quente no inverno ) usar as garrafas e outros descarte 

para a construção nesse projeto, seriam vilas com  árvores frutíferas e feiras de 

produtos atraindo Turismo, verba é seria uma cidade modelo, quanto a qualidade do 

ar, de vida e se o investimento nas casas auto-suficientes atraíram milhares de 

estudantes, a área de ciências para estudos e preservação do meio ambiente; 

• Construção de prédios na Zona Rural seria uma ótima saída para isto, Itajaí ainda 

tem bastante terra do outro lado da BR-101; 

• Expandir as moradias para os bairros mais distantes;  

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• Não; 

• florestas naturais. e alguns terrenos de espaço aberto contem lixo; 

• Não é utilizado. Cresce mato e causa perturbação de sossego; 

• Não é utilizado; 

• Lixo; 

• As xs depósito de lixo; 

56%

44%

Sim Não
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• Lixo; 

• Depósito de lixo; 

• Abandonados; 

• noralmente deposito de lixo; 

• Não é utilizado; 

• Não! O terreno fica na rua São Paulo no Costa Cavalcante; 

• Depósito de lixo; 

• Não é usado por moradores, será usado para futura passagem de caminhões; 

• Jogar lixo e estacionamento de veículos irregulares; 

• Depositos  de lixos; 

• Sim, para jogar lixo e fazer fogo; 

• Estacionamentos ou abandonados; 

• Coloca lixo; 

• Não; 

• os poucos que tem, sao depositos de lixo; 

• Utilizado para jogar lixo; 

• Depósito de lixo; 

• não são utilizados por ninguém; 

• Alguns acumulam e queimam lixo; 

• Não é utilizado;  

• Como lixão; 

• Não; 

• Jogam entulhos; 

• Usado como "lixão"; 

• Jogar lixo e queimar coisas; 

• jogar lixo(móveis) , deixar cavalos;  

• Está abandonado, ninguém usa; 

• Na maioria lixo, mas poderiam virar hortas comunitárias;  

• É usado para deposito de lixo; 

• Para jogar lixo; 

• Sim. Como lixão; 

• A maioria deles, servem de depósito de entulhos; 

• Sim; 

• Não; 

• Alguns como depósito de lixo, outros matagual; 

• Existe um terreno que é da cohabi há anos foi invadido não pagam nada por ele 

construíram kitnetes é só mora pessoas que não querem trabalhar, que vivem de 

roubo e drogas; 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 
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Outros: 

• Limpar os que esticer sujos; 

• Fechar, com "tapumes". Plantar florzinhas; 

• Multar donos;  

• Cada um cuida de seu terreno; 

• Multar donos; 

• Tendo seu proprietário, pagando seus impostos em dia, fica a critério do mesmo; 

• Se tem dono é problema deles; 

• Dar andamento o mais breve possível para trafegar os caminhões, o tráfego de 

caminhões interfere poderosamente na mobilidade urbana em geral. Isso já era pra 

estar pronto, saiu do papel e agora falta mão na massa. Avante Itajaí...! 

• Praça, parque para cachorro, áreas de lazer, feirinhas de rua; 

• Hortas comunitárias; 

• hortas comunitárias; 

• Hortas que devem ser cuidadas pelos moradores da região e pela prefeitura; 

• Cobrar o cuidado dos proprietarios. Caso haja excesso de sujeira e bicho a prefeitura 

toma o terreno, limpa e revende; 

• deve ser limpo pela prefeitura e se não tiver dono, ser construído abrigos, para 

pessoas ou animais; 

• Horta comunitárias; 

• Hortas comunitárias;  

• Pode-se criar praças recreativas ou até mesmo escolas verticais.; 

• Creches, lar de idoso, área de recreação; 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica,etc.)? 

79%

4%
6%

11%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• menor tempo de espera para elaboração de exames 

• Mais agilidade nos agendamentos e mais médicos especialistas. 

• Pessoas mais queridas no atendimento e mais médicos. 

• No hora de pegar fichas  

• Equidade profissionais e pacientes 

• Um ginecologista é prioridade para nos  

• A burocracia e agilidade nos exames e consultas 

• Equidade profissionais e pacientes 

• Mais rapidez no atendimento  

• Mais médicos especialistas 

• Atendimento por parte dos profissionais e atendentes 

• Mais medicis ,dentistas, reduzir a fakta de medicamentos nas Unidades de Saûde 

• Faltam médicos, Enfermeiros e técnicos de enfermagem 

97%

3%

Sim Não
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• Na saude? Tudo 

• Poderia melhorar a qualidade do serviço prestado, deixando de oferecer o básico. 

• Ter um atendimento digno, que as pessoas não tenham que esperar por horas. 

• Colaboradores da Saúde mais prestativos, servir com mais carinho o povo 

• Atenciosamente pessoal, muita ma vontade 

• Os postos de saude tem que estar aparelhados para receber emergencias  

• Mais médicos,menos atendentes 

• Melhor atendimento aos usuários e usar a tecnologia e informatizar o atendimento 

como ferramenta, pois existem varios cartoes para cada local de atendimento.  

• Rapidez 

• Atendimento sempre é muito demorado, filas muito grades para esperas, 

principalmente para especialistas e exames. Muitos funcionários estão 

despreparados e desmotivados. Há muito uso de celulares em horários de trabalho 

pelos funcionários.  

• Atendimento e médico competentes  

• Melhor atendimento, exames funcionando 

• Todos os processos deveriam ser revistos 

• Maior disponibilidade de horário para vacinas nos postinhos. Talvez aos sábados de 

manhã. 

• Qualidade no atendimento.. tanto de funcionários quanto de médicos  

• Consultas odontologicas com mais facilidade 

• Agilidade nos exames 

• Mais especialistas 

• Maior número de medicos 

• Diminuição de prazos e agendamentos de consultas e exames. A maioria das 

doenças agravam com a demora no tratamento, e consequentemente o tratamento 

que o governo arcará com este agravamento será mais caro. Portanto, celeridade 

nos exames e consultas provocará diretamente a economia com saúde. 

• atendimento 

• Fácil resposta. Mais médicos, leitos, enfermeiros, etc...  

• Principalmente o atendimento, faz toda diferença estar mal e ser bem atendido nas 

unidades de saúde pública  

• Moro na rua do UPA e acho que o atendimento deveria ser mais rápido e bom 

• Ampliat médicos e acesso a exames 

• Tornar os atendimentos mais eficazes e sem demora. 

• Ter mais pessoas gualificadas 

• A qualidade no atendimento, assim como diminuir o absurdo tempo de espera 

investindo em mais profissionais  

• Fiscalizacao dos atendimentos. Os medicos batem cartao e ficam no celular ou 

comutar e atendem de cara feia 

• Tudo 

• Fazerem o trabalho direito 

• o atendimento nos postos de saúde, ser mais rápido o atendimento  

• Mais médicos 

• Os postos de saúde estão com excesso de pacientes e poucos profissionais, 

demoram muito para marcar consulta e o retorno. 

• Mais médicos com mais tempo de trabalho 

• Atendimento, mais materias 
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• O atendimento, os médicos mal examinam os pacientes  

• Atendimento  

• Mais médicos para o posto de saúde a Unidade do Votorantim tem uma fila de espera 

monstruosa  

• Melhorar acesso com especialistas  

• Agendamentos serem feitos por meio da Estratégia saúde da família, agentes 

comunitários, sem ter que ir tão cedo a Unidade Básica de Saúde, melhorar a questão 

das especialidades odontológicas, encaminhamentos mais rápidos diretamente para 

a especialidade sem ter que ir atrás procurar, pelo sistema de referência e 

contrarreferência. Mais profissionais de fisioterapia contratados pelo próprio 

município para atender a demanda com clínica própria como existe em varias cidades 

do Brasil, incentivando a prevenção de agravos e promoção de saúde evitando 

sequelas de longo prazo e afastamentos de trabalho por falta de tratamento, 

contratação desse profissionais por meio de concursos públicos o suficiente de pelo 

menos um para cada Unidade Básica de Saúde.  

• Funcionários qualificados  

• Mais especialistas nos postos de saúde.  

• Mais médicos 

• Lentidao do atendimento dos upas e cis 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• professores melhor qualificado e maior incentivo do próprio municipo; 

• educação mais rigida, integral; 

• Cobrança de uniforme e mais rigidez com os alunos; 

• Fazer o aluno respeitar o professor. Não o contrário! 

• Segurança nas escolas 

• Multidisciplinar  

• Professores e alunos mas educados  

• Tudo desde, orientação aos pais, até aumentar o estímulo ao estudo, acho ensino 

fraco comparado ao particular,e sei que pode melhorar, tendo visto tantos exemplos 

de cidades que superaram as expectativas apesar das condições 
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• Multidisciplinar  

• Infraestrutura. 

• Mais capacitação para os profissionais  

• Manutenção das escolas 

• Valorização dos profissionais , para melhor aproveitamento. 

• A qualidade do que é ensinado.  

• Ter uma programação melhor. De não precisar os pais fazerem rifas para poder ter 

dinheiro pra instalar ar condicionado, por ex. 

• Sem opinião 

• Acesso ao colégio, falta calçadas e ciclovias 

• Escola de tempo integral com obrigatoriedade de materias como Ingles desde o 

primário! 

• Escola mais perto,fica muito longe de casa 

• Qualidade dos profissionais 

• Qualidade 

• Educação publica é péssima, professores não são avaliados durantes os períodos 

de aulas, não há treinamentos para qualifica-los como educadores. Por outro lado os 

professores não estão seguros dentro das salas de aula contra alunos indisciplinados 

(ameaçadores).   

• escola integral 

• Todos os processos deveriam ser revistos 

• Valorização do professor  

• Opçoes de horarios de turnos 

• Infraestrutura dos prédios das escolas 

• Melhores estruturas para os professores. 

• Infraestrutura 

• Melhores salários a professores, e diminuição de cargos comissionais, que por 

muitas vezes não contribuem de forma correspondente ao salário que recebem. 

• vagas 

• mais empenho da sec de educ. 

• Evitar que a esquerda domine o ensino público. Simples.  

• Resposta acima  

• Mais professores atividades que envolvessem o meio ambiente  

• Escolas sucateadas, uniformes de péssima qualidade 

• Salário de professores, exigência de qualidade de ensino visando um 

desenvolvimento mais qualificado dos alunos. 

• Investir em curso para os professores 

• As diretorias não deveriam ser indicações (interesses), mas sim por qualificações, 

deveriam investir em qualificação dos professores e parar de tapar os problemas das 

crianças para não gerar índices ruins ao município  

• Mais vagas 

• Tudo 

• Tudo 

• Professores, matérias  

• As escolas estão com pouca verva de estrutura as famílias ajudam doando alimentos 

para fazerem festa e arrecadar verba, poderiam fazer campenatos municipais e 

assim pedir patricinio para a iniciativa privada através de merchandising e assim 
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aplicar essa verba em infraestrutura e cursos livres para condicionar os alunos a 

ficarem mais na escola como: lutas marciais, auto-defesa, fotografia e artes em geral. 

• Os professores irem dar aulas  

• Mais materiais nas escolas 

• Ter mais tecnologia na sala de aula  

• Mais investimentos em escolas e em eventos educativos  

• Abrir as escolas para cursos livres incentivados pela iniciativa privada, e nos finais 

de semana bailes para tosa família e aluguel das quadras para arrecadar fundos para 

bancar as despesas da unidade. 

• Aumentar cheches 

• A espera na fila única , construção de mais céus ou parcerias com escolas privadas 

• Estrutura física das escolas, corpo docente preparado. 

• O ensino, o comprometimento de alguns professores, mais regras 

• Não passar aluno que não sabe escrever  e ler. 

• Melhor preparação dos professores 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• mais manifestações culturais e incentivo 

• mais divulgada as atividades  

• Incentivar e investir em cultura. 

• Divulgação nas escolas  

• Pra mim está  ótimo  

• Divulgação, e custos e estimulo 

• Divulgação nas escolas  

• Oportunidades de conviver com o meio cultural. 

• Incentivo ao teatro 

• Maior valorização dos artistas da região 

• Areas publicas para lazer. 

• Cultura nos bairros  

• Não deixar morrer os movimentos culturais de nosso povo, suas crenças e hábitos.  
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• Ter possível show. De repente a população se sentiria mais atraído. 

• Sem opinião 

• Mais insentivo ao esporte 

• Deveriamos ter atividaded culturais nos bairos todo final de semana ! Onde em cada 

local fisse explorado o comercio por entidades beneficentes , com vends de vrios 

pridutos, afim de angariar findos para tal instituição   

• Museu aberto aos domingos 

• Mais ações nos bairros  

• Respeito 

• Os eventos como, peças de teatros são poucos divulgadas. Evento como a Marejada 

que foi junto a Volvo Ocean Race não teve na de demonstrasse a cultura ou história 

de nossa cidade. Acredito que ha muitas coisas interessantes a serem mostradas 

aos turistas.  O caminhão que tocou sertanejo e funk sem para desagradou muitas 

famílias. Os dois palcos tocavam ao mesmo tempo, onde ninguém sabia o que se 

estava tocando. Poderiam alternar. Ex. na Oktoberfest de Blumenau há muitas 

atrações como, bandas de músicas e brincadeiras que caracterizam as festa, acreto 

que se poderia fazer isso com a Marejada também, começando pelo Marejão que 

poderias ser um pescador ao invés de um peixe ou um pescador portugues. 

• Mais projeto culturais e divulgação também  

• Teatro 

• Investimentos  

• Eventos nos bairros 

• Mais opções na cidade 

• Tudo, pois em Itajaí não se vê incentivo a cultura, e quando há, não se tem divulgação 

alguma. 

• Tudo, ha pouco acesso a isso no bairro, quem tem grana vai pro centro, mas as 

pessoas de classe baixa, não tem acesso nenhum, tem crianças que nem sabem que 

existe um museu 

• Mais eventos 

• Agenda anual de eventos culturais gratuitos 

• mais peças teatrais  

• Diversificar eventos, sem ideologia.  

• Acho q a cidade tem vários programas, porém muito poucos divulgados. Sempre fica 

sendo utilizado pela elite.  

• Mais participação da prefeitura  

• Realizar mais atividades culturais  

• Ter mais atrações para a população 

• Serem feitos palestras sobre varios assuntos culturais para que as pessoas tenham 

conhecimento  

• Mais informações sobre Itajaí nas ruas 

• Cursos livres na escola, música, teatro, dança, mosaico e grafite.  

• Nao sei  

• Investimento em mais eventos culturais para jovens  

• Curais livres, teatro, música, grafite, artesanato e feiras de talentos. 

• Acredito eu que a cidade possa evoluir ao fomentar mais atividades culturais para 

atrair o povo até a ela. Temos muitas praças que não são usadas com consciência. 

• Mais investimento  

• Mais espaços dedicados à cultura. 

• Divulgação com ação 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 

  

O que você acha que poderia melhorar? 

• mais praças e parques para livre atividade  

• Treinadores respeitarem os atletas! 

• Realizar maior participação dos jovens  

• Pra mim esta bom  

• No meu bairro por exemplo não dispomos de um espaço onde as crianças podem 

recrear, e daí as ruas sempre cheias de crianças brincando, oq apesar de ser legal, 

é perigoso 

• Realizar maior participação dos jovens  

• Locais publicos para a pratica esportiva. principalmente nos bairros.  

• Mais espaço para pratica de esporte e acompanhamento de profissionais  

• Mais escolinhas de base de todos os esportes 

• Centros públicos com profissionais para instruir. 

• Trazer para os bairros e ter mais opções de esportes  

• Expansão dessas areas, melhorar a qualidade dos materiais utilizados para maior 

durabilidade. 

• Divulgar mais. 

• segurança nas academias ao ar livre 

• Falta investimento em treinadores adequados 

• Mais esportes para  juventude ! 

• Menos drogados nas praça 

• mais espaços abertos de esportes e lazer  

• Qualidade 

• Que os passeios ciclistas seja mais organizado pelos lideres. 

• Maior inventivo  

• Ciclovias na cidade 

• Criar um plano para revitalização dos locais com maior frequencia 

• Investimentos  

• Eventos nos bairros 

• Não sei opinar. 
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• a segurança no parque que tem no Jardim Esperança, o espaço é otimo, mas o tráfico 

é grande, fazendo com que os moradores tenham receio de ir la 

• Mais eventos 

• empenho da sec. de esportes 

• Disponibilizar estruturas e atividades relativas ao esportes náuticos.  

• Mais quadras e parquinhos 

• Realizar mais atividades esportivas com a parceria da Prefeitura em diversas 

modalidades 

• Ter mais atividades para ocupar a cabeça dos adolescentes 

• Investir nos bairros 

• Mais vagas 

• Cursos livres nas escolas e associações, judô artes marciais em geral buscar 

patrocínio na iniciativa privada e incentivar a melhora da saúde em geral. 

• Mais bolsa atleta 

• Ter mais áreas de lazer para pessoas com alguma deficiência  

• Mais quadras e melhores estruturas de esporte  

• Patrocínio da iniciativa privada, campeonatos municipais de várias modalidades. 

• Colocar praças esportivas para as crianças e jovens usufruir 

• Poucos pontos para prática de esporte no meu bairro 

• Mais parques e quadras de esportes nos bairros. 

• Melhores praças, insentivo para os jovens nos esportes 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Tem Assistência Social em Itajaí? 

• Nunca precisei então não sei como funciona  

• Nunca precisei deste serviço, mas creio que sempre tem o que melhorar 

• Melhorar e qualificar profissionais  

• Mandar as pessoas de volta às origens 

• Centris de multi-uso com profissionais. 

• Atendimento  
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• Aumentar o quadro e visitas as famílias. 

• Embora eu saiba que a Prefeitura tem um atendimento aos menos necessitados, não 

concordo que tem inúmeros andarilhos espalhados pela cidade. A Cidade deveria 

mandar de volta para a cidade de origem! 

• Sem opinião 

• Visitação e auxiliar em casa 

• Temos que ter acoes, como por exemplo Dentista gratuito por um dia e varias outras 

acoes! 

• Retirar os pedintes dos sinais 

• Ir nos bairros fazer um levantamento da realidade. 

• Atendimento 

• Nunca os vejo.  

• Incentivo  

• Comprometimento  

• Focar na qualificação dos funcionários que atendem esse público. Fazer palestras 

informativas, tais como sexualidade, direitos e deveres. 

• Só vi elas, quando passei por um processo judicial. Mas para prestar servico as 

pessoas de baixa renda, nunca vi e sao os que mais precisam 

• Assistenciar moradores de rua e tirá-los da rua.  

• Paternalista demais 

• Ter casas de apoio com assistência social, busca de recolocação profissional, etc  

• Investir em mais ações nos bairros 

• Nao sei 

• Manter 

• Tirar os mendigos da rua. 

• Aluguéis em Itajaí são muito caros, parcerias para oportunizar moradias populares a 

um preço acessível compatível com o salário mínimo. Muitos mendigos e pedintes 

ações relacionadas a isso.  

• Mais funcionários  

• Não sei opinar. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 
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• melhorar qualidade da água em questão de limpeza e cor 

• Avisar melhor quando o abastecimento for interrompido. 

• Diminuir poluição  

• Trocar as tubulações pra não vir água suja pra nossas caixas de água  

• A qualidade da água sem dúvida, aqui no meu bairro a água tem sempre cor e ou 

cheiro. Sem dúvida precisa investir neste quesito 

• Diminuir poluição  

• Água possui odor e viscosidade. Melhora na qualidade. 

• Tudo 

• A qualidade 

• Melhorar a pressão nos lugares mais afastado 

• Sem opinião 

• Incentivar o uso de água de chuvas e disponibilizar recursos pra isso 

• Deveria ser indtalado o aparelho que ja existe no mercado para economia de agua ! 

Fazer um tratamento adequado para ser evitado a comora de agua mineral ! 

• Sempre se pode melhorar a qualidade da água 

• Qualidade 

• Ainda muito salobra.  

• Qualidade  

• Desalinisar a água  

• A semasa é uma empresa que não atende a contento a demanda da população. O 

sal em excesso é sempre um incômodo.  

• Água de péssima qualidade e prefeito preocupado en transferir recursos 

• A qualidade da água  

• Melhorar a qualidade da água  

• Qualidade da agua 

• Velocidade 

• Analise constante para evitar água suja na rede 

• Água muito suja, melhoria no tratamento de água  

• Troca da autarquia 

• O abastecimento ok o problema é a qualidade, eu não tomo água da torneira  

• É uma questão complicada . Nossos rios rios estão super poluídos. E acho que será 

cada vez pior. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• maior manutenção de limpeza, assim auxilia evitar alagamentos 

• mais coleta e tratamento de esgoto 

• Não sei 

• Aqui no meu bairro precisa muito de resolver a situação do ribeirão da Murta que 

passa atrás da escola , está assoreado e sempre tem não cheiro, por isso precisa 

canalizar na minha opinião 

• Coleta do esgoto no bairro Cordeiros. 

• Expandir a rede coletora  

• Tudo 

• Tubular areas com esgito aberto, fiscalizar emissôres de poluentes 

• Verificar áreas que ainda possuem e vivem com valas abertas. 

• Sem opinião 

• Galeria de  esgoto 

• Construção de galerias para maior vasão  

• Qualidade 

• Investimento  

• Ruas maus estruturadas 

• Estimular a regularização dos esgotos clandestinos, possibilitando ao cidadão formas 

de tratamentos financeiramente economicos 

• Implementação de novas redes de tratamento de esgoto, e ligar as redes de acordo.  

• Ridículo  

• Tornar 100% o saneamento do município  

• A água poderia vir sem a cor de coca cola 

• Nao sei 

• Acho que deviam colocar uma rede no esgoto impedindo todo o plastico depositado 

não chegasse aos oceanos 

• A água vem escura, tem que ter aparência potável  

• Evitar jogar esgoto nos ribeirões 

• Ações de melhoria durante o ano todo para prevenção de alagamentos quando 

chove, e de conscientização da população quanto a isso para não jogar lixo onde não 

deve, promover o saneamento em toda a cidade, rede de esgoto e tal  

• Troca da autarquia  

• Não sei opinar 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• locais com mais iluminação para nossa segurança 

• luzes de postes queimadas  

• Mais iluminação de preferencia subterranea 

• Manutenção 

• Não tenho reclamações de sobre isto mas como já disse acho que sempre poderia 

melhorar, por exemplo tornar está iluminação alimentada pela luz solar, creio que 

seria um investimento sim mas com grande economia pro futuro, e inclusive tornar 

viável as moradias este 

• Mais lâmpadas leds e mais potentes 

• Iluminar todos os pontos ex.parques e todas as ruas por iluminação naia forte  

• Poderia melhorar a qualidade das lâmpadas e alcance. 

• Não sabia que, além de pagarmos pela iluminação na rua, temos que pagar pelo 

poste se quisermos uma iluminação em frente de casa. Absurdo isso! 

• Sem opinião 

• Ruas mais iluminadas 

• Troca de sistema de iluminação lampâdas de LED 

• Quantidade 

• Ainda é muito difícil para abrir chamados quando lampadas queimadas. Encontrar 

formas para reduzir os custos com energia. Ex.: colocar lampadas de LED ou placas 

solares.  

• PRECISA MELHORAR A ILUMINAÇAO 

• Rua escura pouca iluminação 
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• isso o que precisa melhorar é o quesito educação do cidadão, mas o serviço publica, 

ta otimo 

• Haja vista o valor cobrado pela concessionária elétrica, o investimento deste deveria 

ser melhor empenhado em renovação de lampadas por led 

• Mais potes de luz na ruas 

• A claridade de algumas ruas 

• Mais iluminações nos bairros 

• Ter uma forma de verificar os pontos que precisam de um pouco mais de iluminacao. 

• algumas partes da cidade ou bairro são muitos escuras, e para, principalmente 

mulheres passarem por um lugar assim durante a noite é arriscado  

• Lâmpadas de Led que tem baixo custo de energia e iluminam mais 

• Mais lampadas, lampadas melhores 

• Ruas mais claras  

• Trocar as lâmpadas convencionais por lâmpadas LED e econômicas  

• Mudar as lâmpadas para led, maior iluminação e menos gastos com energia  

• Colocação lampadas led 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• As praias são belíssimas e a igreja matriz  

• A geografia 

• Localização  

• Praias. 

• Praias. 

• Praias. 

• flores e arvores, acho lindissimo, mas no meu bairro nao tem isso não 

• É uma cidade linda. Que seria ainda mais linda se nao tivesse tanto caminhao 

trancando todo o transito 

• Praias. 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 

23%

14%

21%
14%

19%

9%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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Outros: 

• meus laços familiares, apenas isso 

• Falta segurança. 

• Fácil acesso Comercio  

• O bom acesso à tudo  

• A tranquilidade, sem muito barulho 

• Fácil acesso Comercio  

• A diversidade de comércios próximos 

• Livre de enchentes 

• A Beira Rio, entrada do bairro. 

• Varias coisas perto  

• Opções de comércios. 

• Localização, comércio. 

• Nada 

• Tranquilidade  

• Tranquilidade 

• Nada 

• minha casa 

• Difícil porque as opções sugeridas são insuficientes e não condizem com a realidade 

dos bairros 

• Nada 

• Tranqulidade 

• Sussego por não ter muito movimento  

• Nada 

• O trânsito 

• Perto de mercados, upa, farmácia,  bancos , escolas. 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• cidade com grande potencialidade;  economico, natureza e local de eixo da região 

do vale 

• Pessoas educadas. Fonte de emprego. Crecimento  

• natureza, centralidade em relação as cidades do litoral, centralidades de bairros 

• Pontos turísticos maravilhosos, a cidade é toda linda e é muito prospera. 

• perto de grandes centros,prais, relativa qualidade de vida 

0%10%

18%

9%

44%

19%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• Emprego. Escolas. Moradia. 

• Praias, natureza e vegetação 

• Localização, hospital grande porte, natureza 

• Bastante empregos cidade linda pessoas queridas  

• O mar, a beleza da cidade e o zelo com que é cuidada 

• Localização, hospital grande porte, natureza 

• Comunidade, esporte, lazer 

• Praias, Localização, Cidade Plana. 

• Quantidade de vagas de emprego...pessoas com vontade de mudar...e governo de 

olho nas necessidades popular... 

• Potencial de crescimento, minhas raízes e a natureza 

• Beira Rio, Praias, locais para passear ao ar livre 

• Qualidade de vida  

• Acolhimento,emprego,posição geográfica 

• Educação da população.  

• Praias  

• A cidade está em crescimento. Possui muitas empresas e trabalho. 

• Lugares, oportunidade de trabalho, praias. 

• Cidade limpa, família e estrutura 

• Emprego e Renda, Comunidade e Administração Pública 

• Hospitalidade, simplicidade, localização 

• Qualidade de vida / Seguranca/Praias /turismo 

• Boa 

Trabalho, mistura de povos, beleza natural. 

• Localização, empregos e as praias 

• Litoral, empregos e lazer. 

• Segurança  

Emprego  

Cidade em crescimento  

• Bem localizada, opções de educação e lazer, além de oportunidade de emprego 

• Cidade reconhecida, grande possibilidade de crescimento e 2º maior PIB do Estado 

• Qualidade de vida, muitos comércios com variação de preço 

• Praias... Cidade Limpa e bem organizada 

• Família amigos costume 

• lugar calmo 

• Porto, arborização, limpeza. 

• Custo de vida, mercado de trabalho,  infra-estrutura 

• TRANQUILA 

• Amo está cidade. 

• - localização 

- praias 

- tranquilidade 

• Excelente universidade. 

É uma boa cidade pra se viver. 

• Cidade em constante crescimento, boa educação, saúde, serviços públicos não são 

perfeitos, porém são bons, os programas de acesso a educação, como bolsa de 

estudo.  

• cidade limpa, emprego e qualidade de vida 
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• Trabalho,educação,saude 

• cidade muito bem localizada, clima litorâneo,  

• emprego, locomoção e paisagens 

• PRAIAS - FESTAS - AMIGOS  

• Praia, Porto, empregos  

• A cidade não é muito grande. É um polo na área de comércio exterior. Praias.  

• Cidade Limpa é o diferencial, praias por perto é maravilhoso, e ter a estrutura 

econômica.  

• Região,comércio e trabalho  

• Cidade plana porém não aproveitada, economia crescente povo acolhedor 

• Praia, número de habitantes, localização  

• Qualidade de vida trabalho e segurança 

• Beira Rio - Praias - Natureza  

• Cidade linda. Ainda temos um pouco de segurança. É tudo é perto. 

• Praia,  

• Qualidade de vida 

• Praias, cultura e festividades 

• É uma cidade portuária com muita influência  

tem belas praias 

• Tranquilidade, lugares acessíveis , sistema de esgoto 

• A vegetação, praia e a comunidade  

• Praia 

Beira rio 

Bar 

• Vagas de emprego, educaçao e a cidade é bela 

• As pessoas 

• Boa recepção, somos hospitaleiros e temos um dos melhores portos  

• Lindas praias o incentivo a sustentabilidade e a diversidade de áreas para mercado 

de trabalho  

• Ha muitas areas de lazer, empregos é um pouco seguro 

• Crescimento 

Oportunidades 

• Comunidade, natureza e praia 

• Áreas de lazer, comércio, praias  

• Beleza litoral com praias, oportunidade trabalho e boa estrutura da sec. saúde 

• Linda , progressista e limpa 

• Tudo muito próximo, tranquilidade social e essa divisão que ela tem entre o concreto 

e a natureza. 

• Cidade limpa, parentes e amigos  

• Qualidade de vida, natureza, Porto  

• Festividades, centro, porto 

• Limpeza - educação - natureza 

• Limpeza  

• Praias, shopping, boa localização 

• Nunca morei em outro lugar,  limpa, bonita e aconchegante  

• Nasci e cresci aqui. É meu lugar. É meu lar. Cidade limpa. 

• Praias, clima, saída para br 

• Praias, paisagens, mercado de trabalho 
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Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• mais opçoes de modais e/ou melhorias no transporte publico, calçadas mais largas 

e arborização e mais revitalização urbana nos bairros mais afastados! 

• Trânsito de caminhoes. Ruas principais ( fazee alfato novo. Não emendas ). Lazer 

nos bairros.  

• segurança, áreas de lazer, vitalidade 

• Segurança, transito e fiscalização de obras. 

• segurança, mobilidade urbana,urbanização 

• Trânsito. Saúde e educação. 

• Ciclovia, pavimentação das ruas , segurança nas ruas  

• Saúde, educação, lazer  

• Ginecologista no posto , política mais seria menos caminhões nas rua matador de 

gente 😥 

• Água, transporte público,com certeza, este é ponto mais negativo desta cidade, e por 

conta deste, traz outro ponto negativo que está sendo o trânsito 

• Saúde, educação, lazer  

• Segurança,saúde, locomoção 

• Acesso dos caminhões contêineres. Transito. Educação.  

• Transporte público...sistema viário incluindo passeios públicos de 

qualidade...atenção a saúde pública  

• Trânsito, segurança e saúde 

• Trânsito de caminhões na cidade, alguns cruzamentos no centro da cidade deveriam 

ser monitorados pelo Codetran em horários de pico 

• Organizar o transito de caminhôes , com maior controle nos armazens ,pensar em 

um porto seco na ponte da Br 101 , utilizando balsas até os terminais, mobilidade 

urbana. 

• Ciclovias, arborização,calçadas 

• Saude,trânsito e cultura 

• Empregos, creches, escolas 

• Melhorar as ruas: o asfalto e alargamento de algumas ruas. O transporte público: 

melhorar as linhas e ônibus e ao atendimento público nas diversas áreas apoio aos 

Cidadãos. 

• Transito, vias e segurança. 

• O básico: Saúde, escola e segurança 

• Tráfego de caminhões, segurança e saúde 

• Trânsito, infraestrutura portuária, comercio 

• Acesso no trevo de Itajaí para a Cidade de Brusque ! Acesso de Itajaí p/ Cidade Ilhota 

/ Acesso para BR 470  

• Segurança,  menos buracos nas ruas e IPTU muito alto 

Mobilidade, segurança e calçamento das ruas. 

• Segurança, saúde e educação 

• Urbanização. 

Controle de usuários de drogas nas ruas. 

Caminhões sucateados; 

Urbanização (fazer uma linha principal para os caminhões até o porto), ex.: rua 

Blumenau sendo mão única. Ciclovia e passeio beira mar serem tudo do lado da 

praia e não como esta hoje onde os ciclistas precisam transpor todo tempo sobre a 
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rua. Trabalhar melhor com a policia militar para pelo menos reduzir a quantidade de 

usuários de drogas nas ruas, pois hoje fumam maconha livremente pelas ruas e 

praias. Fazer melhor uso dos agentes de trânsito,para orientar os motoristas o 

controlar o trânsito, principalmente em horários de pico. Fiscalizar melhor os 

caminhões, pois há muitos caminhões bem sucateados rodando por dentro de Itajaí 

• Saúde  

Obras  

Água  

• Ciclovia nos bairros. Acesso dos caminhões ao porto. Lixeiras nos bairros. 

• Saúde, Segurança, Mobilidade Urbana 

• Trânsito (sem ter que destruir a natureza, arrancar árvores), sistema de atendimentos 

nos UPA e mais remédios disponíveis gratuitamente, transporte público, segurança 

próximo às escolas/universidades 

• Saúde.. Educação e Trânsito  

• Saúde educação segurança  

• Turismo 

• Segurança, mobilidade urbana, acessibilidade 

• Transporte publico, segurança, transito 

• Turismo 

• Educação  saúde politica 

• - mais ciclovias 

- melhorar o transporte público e as estradas 

- melhorar a qualidade DQ água 

• Trânsito desproporcional a quantidade de carros, não há estrutura para tantos. 

Falta de opções de lazer. 

Falta de cultura. 

• Treinamento de funcionários, muitos não tem qualificação. Abertura de concurso 

público, pra trocar essa gente que não se atualiza, não sabem mexer em um 

computador e nem falar com o cidadão.  

• Pontos de ônibus cobertos, melhores calçadas 

• Trânsito,moradia,problemas de invasoes 

• infraestrutura de transito, limitação construtiva de prédios altos que agridem o meio 

ambiente 

• atendimento na saúde, planejamento do transito, calçadas dos bairros 

• TRANSITO - CHEIRO RUIM NO BAIRRO  

• Trânsito muito lento 

• Trânsito, em qualquer sentido. Refazer asfalto nas ruas. Mais segurança.  

• Um ponto crucial que vejo em itj hoje é o trânsito, quantos erros básicos feitos, 

semáforo que demora 67 segundos em uma rua como a Marcos Konder e 

inadmissível e abre por meros 21 segundos. A estrutura gastronômica da cidade é 

muitooo aquém da cidade incrível q é Itj, deveria se dar mais benefícios/festivais para 

os restaurantes. E o terceiro acredito q ainda é os pontos de alagamentos na cidade, 

que causam transtornos.  

• Mais árvores ,atendimento de ideias e melhores ruas 

• Administração pública mais responsável e eficaz, mobilidade urbana,  

• Turismo, malha viária e segurança  

• Mais informações para os turistas acho que temos muito espaço para ser explorado 

com atividades para os moradores de Itajaí 

• Educação- saúde- as projeções do trânsito  
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• Mobilidade. O trânsito é péssimo. Os caminhões atrapalham muito 

• Transito educaçao 

• Infraestrutura 

• Calçadas, ciclovias, sinaleiras. 

• O atendimento nas unidades públicas  

• Iluminação das ruas,mais guardas de trânsito nas escolas,mais médicos  

• As avenidas semelhantes a Reinaldo Schmithausen não possuem um.parque linear 

no centro para a segurança dos ciclistas, a iluminação é deficiente, as calçadas 

enormes largas e esburacadas, poderiam diminuir a alargar a avenidas, os 

semáforos não funcionam e a arborização nessa avenida não existe é um deserto 

em plena cidade, muitos caminhões e sem nenhum filtro para o ar da cidade, plantar 

cerejeiras, ipês de toda a as cores iriam embelezar e ajudar a cidade e baixar a 

temperatura nos locais. 

• Rios e praias limpas 

Transito  

Segurança 

• O atendimento nos caixas da loterica, o transito (dirigem tudo errado), todas as ruas 

asfaltada 

• Portal Santa Regina espinheiros 

• Deveria ser plantada mais árvores e flores, ter mais tegnologia nas escolas, melhor 

atendimento médico para que uma pessoa não fique 3 horas esperando para ser 

atendido, mais locais e rampas com calçadas para pessoas com alguma deficiência. 

• Criminalidade, sustentabilidade e saúde  

• Saneamento basico, ocupação de terenos 

• Trânsito/pavimentação 

Iluminação 

Mais comércios nos bairros 

• Transporte público, é necessário liberar a criação de cooperativas de transporte 

micro ônibus, assim o trabalhador que está desempregado poderá investir a sua 

rescisão na compra de um veículo se assossiar e irá gerar mais emprego e 

movimentar as receitas das concessionárias, durante a greve de transporte 

experimentei chegar no horário nos meus compromissos e ainda ser muito bem 

tratada pelo motorista. Outra sugestão seria obrigar esses micro ônibus a usarem 

combustível  de gás natural para prevenir a poluição do ar 

• Segurança, saúde pública, trânsito  

• Mobilidade urbana, tratamento adequado aos ribeirões e saneamento básico 

• Mobilidade e segurança  

• Acredito que Itajaí possa melhor no quesito arborização, cultural e planejamento de 

transito.  

• Transporte público,  habitação e segurança.  

• Moradias com preços acessíveis, mobilidade urbana e acessibilidade, violência.  

• Segurança, saúde, valorização dos bairros mais pobres 

• Saúde - mobilidade urbana - habitação  

• Trânsito  

• Ônibus, SUS, Lazer para os carentes 

• Transportes públicos 

Trânsito  
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• O trânsito, os vendedores na rua Hercílio Luz; fica péssimo para a cidade. Deveria 

haver fiscalização diária. Os moradores de rua que estão invadindo o centro. 

Lamentável.  

• Trânsito, trânsito, trânsito 

• Trânsito, segurança, prefeitura 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• acompanhar as audiências 

• Sim. Não sei como 

• através de audiências e oficinas 

• Dando minha opinião e me disponibilizando a ajudar fazendo a minha parte. 

• Sim , educação 

• Faço reciclagem 

• De todas as maneiras possíveis, amo Itajaí 

• Sim , educação 

• Opinando. 

• Sim 

• Me elegendo vereador. 

• Sim, podendo opinar nas melhorias 

• Discutindo alternativas para transito umanizado , valorização das placas de 

orientação para um transito humanizado , sem prioridades a caminhôes. 

• Que minha voz seja ouvida 

• Sim através de debate e encontros 

• Sim. No que for preciso do planejamento, questionário e debates e outros. 

• Sou Itajaiense com muito orgulho. 

• por e-mail 

• Sim, opinando e se necessário ajudar de forma voluntária 

• Sugerindo pontos que podem ser melhorados e participando de reuniões que possam 

definir como fazer. 

• Sim, não sei quais os meios de ajudar, mas gostaria 

• Enquetes 

• Sim 

• Eu gostaria, mas não acho que eu poderia 

• Trazendo sugestões 

• sim, reuniões para discussão dos cominhos a serem seguidos pelos administradores, 

para que deem mais atenção ao interesse coletivo e não ao seu interesse privado. 

• Recebendo os planos propostos para melhoras e ser capaz de opinar e ajustar, antes 

de ser concretizado. 

• Sim,Dando ideias 

• Sendo bom cidadão e fiscalização a adm publica 

• Sim. Talvez em um Conselho da cidade ou outra forma de auxiliar na busca do melhor 

para nossa cidade 

• Respeitado a natureza 

• Sim, informando as pessoas sobre sustentabilidade 

• Sim, me disponho a ser voluntária no plantio da vegetação e coleta de material 

descartado 
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• Sim.... 

• Sim, nao jogando lixo no chao 

• Sim, quero aprender libras, quero poder ter uma comunicado com pessoas 

portadoras de alguma deficiência. 

• Gostaria de participar dando sugestão e ideias para essa cidade linda. 

• Sim... participando de reuniões e debates visando melhoria geral na cidade e 

municipio. 

• Sim audiência 

• Opinar e ser ouvido 

• Sim. Participando das reuniões abertas ao público  e acompanhando o processo de 

melhoria, sendo uma voz ativa da comunidade em busca de melhorias para todos 

• não posso 

• Elegendo pessoas de bem para meu representante 

• Consultoria, sou pós graduado em logística 

 

 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    

 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• Educação e mais importante do que cultura.  

• Compartilhar mais informações do câmara de vereadores e prefeitura com 

comunidade  

• Precisamos de ginecologista nos posto de saúde urgente e menos caminhão nas 

ruas  

• Gostaria que houvesse mais divulgação, de tudo que se refere aos acontecimentos 

da cidade desde melhorias, eventos, este planejamento mesmo, enfim precisamos 

fazer um acorda Itajaí, pra unirmos a população e fazer a Itajaí q a gente quer.  

• Compartilhar mais informações do câmara de vereadores e prefeitura com 

comunidade  

• Vamos olhar com carinho a questão da via portuária, o quanto antes.  

• Sim tenho um irmão cadeirante e sei o quanto é difícil para ele se locomover...assim 

como é obrigatório o cinto de segurança e outras coisas Mais e a grande maioria 

67%4%

21%

0%8%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros
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cumpre...que tal criar uma lei em que todos devem fazer suas calcadas e cumprir 

conforme normas de acessibilidade...  

• Que seja proibida a construção de prédios acima de seis andares entre a Joca 

Brandão e a onze de junho, para não prejudicar ainda mais a vista de quem visita o 

morro da Cruz.  

• A via alternativa para os caminhões de container deveria ser a prioridade, pois sem 

dúvida é o maior problema da cidade. Alguns projetos de revitalização da rua Tijucas 

e toda área próxima à beira rio deveriam ser realizados para valorizar ainda mais a 

nossa cidade  

• Maior interação. População X Gestäo. Saúde e Educação ...  

• No momento não  

• Vejo que há interesse em melhorias. Mas gostaria que não ficasse no papel.  

• Fazer programas de apoio aos pequenos empresários com oficinas práticas.  

• Mais uma opção de via para veiculos no sentido centro/bairro proximo da ponte na 

Promenac, ou abrir uma rua para saída na esquerda da Reinaldo Schmithausen, pois 

diminuiria em muito os congestionamentos.  

• Fazer a ponte Itajaí / Navegantes.Ainda hoje um de nossos pontos turísticos é o 

porto, então reformar e aumentar o tamanho do mirante que esta no final da Av. Pref. 

Paulo Bauer, seria uma boa.Aproveitar Casa antiga que fica na esquina da Paulo 

Bauer com a Silva para fazer um  museu histórico  do porto e pesca, talvez libera-lo 

para fazer um restaurante ou um bar noturno, assim pelo menos a prefeitura 

arrecadaria com o aluguel do local...  

• O plano da rodovia de acesso dos caminhões ao porto nunca saiu do papel e causa 

muito transito. Lixeira nas calçadas deveriam ser espalhadas, e melhorar a limpeza 

urbana dos bairros.  

• Sim, maior divulgação nas redes sociais.  

• redes sociais  

• Ampliaçao de ciclovia  

• Eu tenho dúvidas se vocês realmente vão ler isso rs  

• transito melhorar  

• O trânsito é precário. Tudo é feito para o trânsito não andar ✔️  

• O uso das redes sociais ajudaria muito, visto q hoje é um meio de comunicação muito 

eficiente.  

• Entre em contato comigo  

• Que este questionário sirva de indicador e traga frutos com elaboração de Conselhos 

municipais específicos e ativos.  

• A prefeitura deveria parar de fazer obras milionárias para projetos que não valem o 

preço, para sobrar verbas a outros itens de qualidade.  

• Melhorar o trânsito  

• Onde havia a antiga fábrica de papel de Itajaí, o terreno ficou abandonado, poderiam 

plantar árvores de folhagem coloridas, gramas e fazer uma área de lazer, daria para 

pescar se a água não estivesse tão suja 😢  

• Deveria haver mais coisas gratuitas para lazer  

• Investir na ferrovia, abrir oportunidade para novos empreendimentos ao redor das 

paradas da ferrovia, se ela passasse pela parte rural, poderiam aproveitar as feiras 

de produtos orgânicos incluindo a comunidade japonesa, vinícola e cervejarias.  

• Déficit habitacional grande  

• Sim. Gostaria de saber como posso estar acompanhando essas mudanças e 

processos pessoalmente 
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• não  

• gostaria de mais segurança, hje não tenho coragem de caminhar a noite, em frente 

à minha casa algumas pessoas pegam ônibus pra ir trabalhar já foram assaltadas 

bem cedinho, já pegamos ladrao e no dia seguinte estão soltos novamente , mas 

acredito que seja por problemas na constituição e não somente de nossa cidade, 

acho absurdo ter que pagar um plano de saúde , uma escola particular sendo que 

contribuído com impostos, mas pra ter qualidade e agilidade ao pagando mesmo! 

• Não. 

• Itajaí melhoraria muito se tivéssemos um engenheiro de trânsito, mas que conhecece 

a cidade. Coisa que não temos 
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REGIÃO 05 – CIDADE NOVA E SÃO VICENTE 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 05, foram 

obtidas 62 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

63%

37%

Sim Não

95%

5%

Sim Não
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Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Margens do Rio Itajaí Mirim; 

• Terreno baldio depois estação de tratamento de esgoto, acho que o nome da rua é 

Otto hoier; 

• nas proximidades da rua Ivo Werner; 

• PROXIMO PRACINHA DO ATACADO MAXI; 

• Rua Maria Alves Mafra- Loteamento Avelino Werner 2, Rua Agostinho Alves Júnior - 

Cordeiros,, perto da Farinha de Peixe; 

• Sim, rua Antônio Ayres dos Santos - depósito de pneus em plena via; 

• Depósito de pneus perto da verdureira provesi, deposito de lixo na continuação de 

barro da rua José gal; 

• EM DIVERSAS PARTES, FALTA CONTROLE  PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO 

E SINALIZAÇÃO PARA AS PESSOAS; 

• Rua Mario Uriarte; 

• Sim em todos os terrenos baldios da rua Israel de Almeida;  

• terrenos e acostamento de ruas; 

• Margens dos rios; 

• No cidade nova mtos pontos com entulhos que os moradores jogam em terrenos 

vazios; 

• Não; 

• Rua São Vicente, terreno proximo ao SKD Judo; 

• Terreno baldio rua Gervásio Régis Júnior; 

• Proximo ao semasa; 

• Todo terreno vazio, e o bastante para que a população jogo seu lixo, de todo tipo e 

espécie. No final da minha rua não tem saída, e tem uma construção que parou e 

tem lixo ali a todo tempo; 

• Não; 

• Na rua jose pereira liberato...final da rua ja saindo na CONTORNO SUL;  

• Não; 

• Não; 

• Av ministro José gallotti; 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

72%

28%

Sim Não
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 
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MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 

 

O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 
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De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

 

De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro? 

 

0 5 10 15 20 25 30

Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10.? 

 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 

90%

10%

Sim Não
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Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Tem um edifício em frente a minha casa com 160 apartamentos, como a rua é 

estreita, está sempre trancada por causa da quantidade de carros. 

É preciso determinar limites (altura e quantidade de unidades) para não prejudicar os 

arredores. 

• Explorar áreas menos habitadas, não deve ser incentivado apenas a construção de 

Edifícios mais sim novos loteamentos, bem estruturados, modernos e inteligentes 

• por a cidade ja estar com problemas habitacionais deveriam estudar a possibilidade 

de usar as áreas que ainda estão livres para construções de habitacionais, visto que 

muitas das construções trazem problemas estruturais aos vizinhos que ali residem. 

Acho que poderia se estudar uma outra forma..sabemos que Itajaí é uma cidade que 

sofre com enchentes que o correto seria a verticalização...mais a construção de um 

empreendimento ao lado de residencias também trazem prejuízos 

• CONSTRUÇÕES COM EDIFÍCIOS EM LOCAIS DETERMINADAS QUANTO AO  

Direito de Construir "Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as 

34%

37%

29%

Sim Não Talvez

43%

57%

Concordo Discordo
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construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos 

administrativos." 

Dispõe Fiuza (obra citada), em citação a Silva Pereira, que ao proprietário é assistido 

o direito de construir em seu terreno conforme lhe convenha no entanto, a lei lhe 

confere alguns condicionamentos, ou seja, "a observância a regulamentos 

administrativos que subordinam as edificações as edificações a exigências técnicas, 

sanitárias e estéticas; e o respeito a direito dos vizinhos, que não deve ser violado 

pelas edificações."  

• Sugiro que seja feita verticalizão organizada por área..para a questão dos 

loteamento,organizar para não ser feitos loteamentos com lotes com testada 

pequena para não favelizar ... 

• Nossa cidade tem disponibilidade de terras, combater a especulação e usar o 

Estatuto das Cidades em sua plenitude seria um excelente começo. 

• planejamento urbano. O esgotamento de espaço ocorrera em qualquer momento.  

• Ida para bairros rurais. Ex: km12, Laranjeiras. 

• casas 

• Expandir a cidade 

• mais e melhores acessos ao outro lado da BR onde tem espaço para o crescimento 

da cidade. 

• Acredito que ainda tenha bastante área rural na cidade, porém é necessário resolver 

o problema de acesso, pois todos os trevos da BR 101 estão saturados. Não adianta 

fazer vários prédios, se não tem vias suficiente para essas pessoas circularem. 

• Acho q deveria ser construído em áreas longe de casas, pois há prejuízos 

irreparáveis aos moradores, como  rachaduras, encobrimento de luz solar, fora o 

trânsito qcaume tá considerável ente 

• Ter áreas apenas para prédios e áreas para casas  

• Creio que se for necessário ampliar os edifícios, estes não podem ser tão altos que 

bloqueie a passagem de vento e sol, ademais a cidade está crescendo com 

especulação imobiliária, pois os menos favorecidos já foram empurrados para áreas 

distantes e com pouquíssima infraestrutura. 

• Prédios em regiões mais afastadas do centro e bairros já ocupados por casas, como 

dom Bosco, são João, são judas e etc. A construção de prédios em regiões mais 

afastadas evitando desmatamento excecivo e mantendo a arborização natural! 

• Controle de natalidade e de pessoas que chegam e saem do município. 

• Mais fiscalização em obras residenciais multifamiliares de particulares. Exemplo: de 

uma casa simples, com terreno 10x20 ou 12x20, fazem um castelo de pombos, sem 

a menor preocupação com a estrutura e estética, apenas visando lucro com aluguel. 

• Ainda existe muito terreno vazio e o bastante para q façam casas e não prédios 

• Casas em outros bairros 

• A construção de prédios mais baixos, sem tanta destruição do meio ambiente  

• Criação de loteamentos nas áreas mais afastadas do centro da cidade. 

• Tem muito espaço na área rural ainda. Locais de difícil acesso. Espinheiros e São 

Roque por exemplo, pra ter acesso somente pela BR, uma vergonha... Ao invés de 

dizer amém pra TUDO o que a Auto Pista diz, poderiam melhorar o Tunelzinho bem 

na saída do São Roque que fecharam pra quem vai pra lá, só tem passagem pra 

voltar. 

• Não é legal ter uma residencia cercada por prédios... o melhor seria a construção de 

prédios em areas grandes, como boa parte de uma quadra para não atrapalhar as 

residencias vizinhas e não impedir o sol nas casas 
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• Ampliar a cidade em direção a Itaipava ..São Roque....Para Cidade de Ilhota..Cidade 

das melhores de viver são as cidades horizontais com maior enrolação para todos..se 

prédio com uma ótima escala de prédios bem afastados um dos outros até para que 

os mesmo tenham boas ventilacoes e sejam bem ensolarados..o aglomerado de 

prédios preguiça a todos ao meio ambiente e a todos ..gera mais unidades e 

problemas de saúde a população em geral..trás danos ao sistema de saneamento 

básico em geral  

• Construir mais conjuntos habitacionais  

• O entorno de um prédio tem que suportar a quantidade de novos moradores. Deveria 

ter mais loteamentos e com custos mais acessíveis. 

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• Não, as vezes para jogar lixo. 

• Não é utilizado 

• Sim, depósito de materiais ou para lazer das crianças. 

• depósito de lixo 

• DEPOSITO DE LIXO 

• DEPOSITO DE LIXO 

• Depositar entulhos 

• So para colocar lixo e entulhos pois a população é mal educada  

• Abandonados, entregues ao acaso e usados como depósitos de lixo. 

• Estacionamento, depósito de lixo e para soltar pipa 

• nao 

• Nao sao usados 

• MESMO CERCADOS, AS PESSOAS JOGAM LIXO. FALTA FISCALIZAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 

• Depósito de lixo 

• Não São utilizados  

• não é utilizado, apenas circo 

• lazer 

• deposito de entulhos 

• O único q tem é utilizado por andarilhos, que fazem sujeira. 

55%
45%

Sim Não



 
 

 
115 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

• Pra jogar lixo 

• Não 

• Depósito de lixo e entulho, pois não há fiscalização e conscientização da população. 

• Estacionamento 

• Para despejos de lixo 

• Lixao 

• Não  

• Depósito de lixo 

• Não 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 

 

Outros:  

• Obrigar o dono cercar e cuidar para não deixar o mato crescer; 

• Fazer com que os donos cuidem para não ser usados como depósito de lixo;  

• Murar, calçar e iptu mais alto para desestimular a desocupação;  

• PREFEITURA ESTÁ QUERENDO RECUOS ABUSIVOS, E NÃO UTILIZA PARA 

NADA. ( BAIRRO TODO ESTÁ IRREGULAR, DEVE SEGUIR UM PADRÃO GERAL 

( SE TODOS OS VIZINHOS ESTÃO COM UM RECUO, A PREFEITURA IRÁ 

DESAPROPRIAR O BAIRRO TODO? SE SIM, SERIA JUSTO, COMO NÃO VAI 

FAZER, INJUSTO COBRAR DE UMA CASA QUE ESTÁ NO MEIO DE TODAS 

ESTAS DA FORMA ANTIGA); 

• obrigar o cercamento com muro para evitar o uso ilegal pelos vizinhos, colocando 

resíduos diversos; 

• Obrigar  o dono a murar; 

• Obridar o morador a fazer um muro na frente do terreno;  

• Construir areas de laser; 

• construção de casas e praças; 

• Lotes vazios de propriedade privada é problema do proprietário; 

• Diminuir tantas cobranças sobre as construções sobre as cobranças sobre as couma 

construção para q posso estimular a construirmos; 

56%

0%7%

37%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros
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• Menos especulação, seriam ocupados se houvesse valores justos e plano 

governamental para habitação, pois só há especulação imobiliária; 

• Donos devem manter limpo e sem acesso; 

• Multar proprietários que não mantém os terrenos limpos. Que descumprem a função 

social do imóvel; 

• obrigar os proprietários a cercar e manter limpos, com multa no IPTU caso não 

cumpra; 

• Lei ser exigida ! Murar e manter a limpeza; 

• Se está baldio é pq tem dono, desde que esteja limpo, cercado e com o imposto em 

dia o dono resolve o que fazer. Não cabe à mim opinar; 

• Deve ser mantido cercados e limpos sem matos e lixo ja mais; 

• Construir conjunto habitacional; 

• Poderiam ser feitos hortas comunitárias ou áreas de lazer; 

• Utilizar para criar áreas e espaços verdes, para uso da população local; 

• Usar como horta comunitária; 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica, etc.)? 

 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

100%

0%

Sim Não
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Tempo para atendimento dos usuários, atualmente a espera pelo atendimento 

médico é em torno de 6 horas para consulta. 

• Agilidade no atendimento. Existem atendentes que não têm o menor entusiasmo em 

atender as pessoas. 

• Qualidade do atendimento por parte dos profissionais 

• Tempo de atendimento e o atendimento dos funcionários que muitas vezes são 

grossos. 

• mais mdicos especialistas nos postos de saude, mais equipamentos, melhorar o 

tempo de espera. 

• saúde sempre tem que melhorar...nunca atingirá o melhor patamar...mais o que mais 

precisa é no atendimento humanizado.. 

• MELHORIAS  SEMPRE 

• AUMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ALGUMAS ESPECIALIDADES 

• Mais médicos 

• A saúde em geral tem que melhora o atendimento,  diminuir o tempo de consultas, 

tempo de exames...etc  

• Médicos cumprirem suas jornadas e os demais servidores desenvolverem empatia, 

bem como não tratar as pessoas de forma infantilizada. 

• Atendimento dos médicos,  organização dos atendimentos, disponibilidade dos 

profissionais  

• os profissionais da saude tratar as pessoas melhor 

• Atendimento, muito enrolado a marcaçao de consulta e muita espera, hora marcada 

por ordem de chegada não deveria rolar, o posto pede para estarmos as 07:00h no 

local, para sermos atendidos as 10:00h, é muito ruim isso. 

• NÃO UTILIZEI SOMENTE ALGUNS COMENTÁRIOS 

• mais médicos e dentistas, mesmo quando os titulares estiverem de férias, saúde não 

pode esperar 

• Agilidade nos exames pelo Sus. 

• Exames mais rápidos  

• A estrutura do nosso posto de saúde é muito pequena pelo tamanho de moradores 

no bairro  

• Maior rapidez no atendimento e ampliacao de exames ambulatoriais. 

• mais médicos, dentistas e exames na hora do atendimento como raio-x... 
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• Mais médicos 

• a demora no atendimento(filas) 

• Aumentar a estrutura, visto que não para de chegar novos moradores na cidade. 

• Atendimento com mais respeito ao paciente, retirada de celular ao entrar no 

expediente, mais medicação. Tbm que todo funcionalismo passasse por rigorosa 

avaliação psicológica  e preparação para lidar com toda criatura de Deus. 

• Agilidade em exames 

• Mais organização para agilizar atendimento.  

• A dedicação dos médicos e agentes de saúde, a limpeza dos locais, a agilidade no 

atendimento. 

• Que o governo realmente passe o dinheiro que recebe para a saúde, em que poderá 

ajudar em todas as necessidades atuais 

• Agilidade em exames e medicamentos a disposição. 

• Atendimento, tempo de espera, aceso a médicos especialistas 

• Atendimento, tempo de espera, humanização e qualificação 

• Melhor preparo dos atendentes e principalmente aumento do número dos médicos. 

E plantões que atendem ao horário de funcionamento dos postos de saúde e pronto 

atendimento. 

• Reformar/Ampliar o posto de saúde do Bambuzal, pois os idosos não podem andar 

longos percursos até a unidade do São Vicente. 

• Pessoas mais treinadas 

• Esclarecimento ao povo de como funciona a borocracia, e TB fácil acesso aos 

pacientes aos exames e consultas médicas com especialização ( ortopedista para 

ombro, dermatologista,reumatologista, hebiatra, otorrino, fonoaudiologia, e cirurgiões 

plásticos). 

• Deveriam fazer mutirão com fila de espera do CEO, pois a pessoa é atendida na 

unidade, mas quando precisa fazer canal ou cirurgia demora mais de 6 meses. Deve 

fazer igual faz para outras cirurgias, mutirão e diminuir ou acabar com as filas. 

• Médicos de qualidade e bons equipamentos  

• No meu bairro fui no cis e fui muiot bem atendida porem em outros locais nao tanto  

• Rapidez  

• Atendimento, Estrutura, Maior facilidade para conseguir consultas, Reduzir o tempo 

de espera para realização de exames, Colocar funcionarios que amem o que facam 

para assim atender bem e serem pro ativos, Melhoras nas consultas médicas(Medico 

nem olha pra nossa cara, geralmente receita ibuprofeno e tudo é uma viroze)... 

• Tempo e qualidade desde o atendimento até a consulta médica. 

• Pra conseguir consulta tem que madrugar na fila... Dependendo do exame, chega à 

levar mais de ano pra ser chamado, conheci gente que morreu e não fez...  Nem 

preciso acrescentar nada não é? 

• Esse sistema de agendamento é péssimo... você precisa ir um dia no mês agendar 

as consultas das próximas semanas e eles nunca sabem quando vai abrir a agenda 

e no mesmo dia todas as vagas se esgotam  

• Atendimento fosse mais rápido e ágil e que os profissionais tivesse mais um pouco 

de apatia pelo próximo.Que treinasse mais os profissionais na área  

• Pessoas que trabalham sejam mais comprometidas cpm.sua atividade  

• conscientização da população acerca do uso  

• Menos tempo para conseguir uma consulta  

• Agilizar o atendimento e a marcação de exames. 
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• O atendimento as pessoas com "baixa prioridade" deve ser mais rápido. Uma triagem 

rápida e eficaz para evitar aglomero de pessoas no CIS. 

• FALTA MUITA COISA PORQUE SÓ TEM ATENDIMENTO BASICO OU DE 

URGENCIA.... 

 

 

 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Proporcionar condições e reconhecimento salarial adequado para categoria 

• Não posso opinar visto que não utilizo 

• Profissionais que trabalhem com amor e não somente para cumprir horários. 

• mais escolas e creches melhor estruturas, melhor equipadas, professores melhor 

preparandos. 

• Melhorar a estrutura física 

• Escolas mais valorizadas, capacitação para os professores  

• A qualidade dos professores, baixa qualidade na formação,estabelecimento de 

critérios de meta/avaliação e controle efetivo sobre o ponto. 

• Qualidade dos professores,  educação dos alunos 

• valorizar os profissionais para nao ter mais greve 
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• Super lotaçao das salas e a generalizaçao dos alunos, aplicando puniçoes a todos 

sem distinguir o nucleo/aluno que é bardeneiro, fazendo os demais alunos arcar com 

as mesmas consequancias  

• NÃO TENHO FILHOS PARA OPINAR 

• mais escolas em todos os níveis 

• Educação continuada no contra turno. 

• Melhores professores 

• Precisamos militarizar a educação  

• Redução do numero de alunos analfabetos funcionais. 

• mais projetos nas escolas arte e cultura, palestras... 

• Mais tecnologia 

• aulas de reforço 

• Infelizmente a educação pública é ruim. Falta vagas de creche. 

• Acho q todo funcionário público deveria passar por uma avaliação psicológica antes 

de assumir qualquer função, capacitar o funcionário público a lidar com seres 

humanos e com toda criatura se Deus.  

• Mais valorização aos profissionais 

• Segurança 

• Tratamento humano para todos, e não robótico, sem ao menos olhar no rosto da 

pessoa que está atendendo. 

• Que o governo realmente passe o dinheiro que recebe para a educação, em que 

poderá ajudar em todas  as necessidades atuais 

• Valorização dos profissionais de educação e participação da família na educação e 

escolarização. 

• Valorização do professor e autonomia.  

• Estrutura, qualificação 

• Qualidade da educação. E infraestrutura dos colégios. 

• Despolitisar o cargo de diretor 

• Professores qualificados, e leis q se façam valer entre a responsabilidade dos pais e 

a escola. 

• Professores de qualidade. Pessoas engajadas fazem toda a diferença  

• Ser cobrado mais daa crianças, Pais conseguir acompanhar o desempenho dos seus 

filhos por aplicativos, Diminuir a substituicao de professores porque implica 

drasticamente no aprendizado e conclusão do plano de ensino, maior seguranca 

principlamente na entrada e saida de alunos onde o portao fica aberto a qualquer 

"pessoa" que quiser entrar, fiscalização na entrada e saida dos alunos nas escolas. 

• Minha filha frequenta creche ainda, e o atendimento é exemplar. 

• No meu caso professores mais capacitados em Educação Especial para autista é 

TDAH  

• Falta de um regime militatazado nas escolas como regime de uniforme nao entra np 

colegio ....so passa de ano qie obtem a media de 5 e outras mais  

• capacitação dos mestres, melhor remuneração 

• Mais projetos com cursos práticos  

• MAIS ESCOLAS BASICAS CRECHES 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Oferecer e divulgar atrações culturais e artisticas com preço adequado. 

• Desconheço qualquer estímulo à cultura na região 

• Incentivar e dar prioridade para eventos culturais da região, o Teatro deve ser 

prioridade de quem é da cidade e não de quem vem de fora. 

• melhorar a divulgação 

• MAIS ACESSO ACESSO DA  COMUNIDADE CARENTE A CULTURA  

• Democratização do acesso. 

• Disponibilidade de eventos para diferentes idades e locais de visitação  

• NÃO VEJO NADA DE INCENTIVO 

• Maior divulgação dos eventos de cultura e acesso gratuito. 

• Lugares públicos pra apresentações nos bairros 

• Desenvolver a cultura nas escolas nas empresas e na associacao de moradores  

• Maior incetivo a cultura 

• trazer cultura 

• Mais acesso a cultura local 

• Melhorar a divulgação dos eventos. 

• Tudo, tudo 

• Incentivar a cultura 

• Divulgação dos eventos 

• Programas de incentivo à cultura, que não sejam marcados em dias de chuva e locais 

descobertos, já é um bom começo. 

• Mais divulgação e envolvimento da sociedade  

• Mais eventos com valores sociais, garantindo a apreciação de quem necessita. 

• Melhor divulgação 

• Reforma museu e eventos 

• Investimento 

• Mais divulgação de pontos de cultura, e ajuda a pontos de cultura de caráter sério. 

• Mais livrarias, concertos e apresentações ao ar livre  

• Gastar dinheiro público em exposições de sexualidade em eventos culturais é o 

cúmulo. 

• No meu bairro não tem nada cultural 

• Ensinar mais para os moradores sobre a cultura da cidade em escola  
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• Mais participacao popular e incentivo nas praças  

• maior incentivo da iniciativa privada, melhorar o acesso  

• Investir mais em eventos publicos. 

• Maior divulgação nas escolas sobre a história da nossa cidade 

• MAIS ATIVIDADES CULTURAIS TEATRO POPULAR MÚSICA  

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• As quadras disponiveis estão em pessimo estado e muitas sao utilizadas por 

baderneiros 

• Áreas de esportes junto a parques 

• Falta incentivo a prática de lazer e esportes para pessoas entre  18 e 50 anos, os 

programas existentes são para crianças ou idosos. 

• MAIS AREAS ARBORIZADAS NOS BAIRROS CARENTES 

• Ter mais nas escolas 

• Sinalização nas ciclovias,  programas educacionais para cuidar dos patrimônios 

públicos  

• A Fundação de Esportes atuar como promotora do esporte e não como uma caça 

medalhas. 

• Segurança, manutenção  e limpeza  dos parques 

• Reformar de alguns locais que estao destruidos 

• CRIAR MAIS ÁREAS DE LAZER PARA OS MORADORES DA REGIÃO 

• mais espaços públicos.  praças e parques. 

• Acesso ao esporte nos bairros. 

• Mais urbanismo nas praças 

• Aqui onde eu moro não temos área de lazer 

• Maior incentivo as Escolas de formação de base de novos atletas 

• produzir esportes 

• Mais praças de esportes 

• mais pontos com quadras e professores 

• Melhorar espaços para parques e áreas de lazer para crianças e adultos tbm, temos 

quase nada para comportar nossas crianças  adolescentes e adultos, o q temos, as 

pessoas estão se espremendo para terem um espaço 
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• Estimular 

• Segurança nos locais de esporte. 

• Maior aproveitamento da estrutura já existente, pois vc passa por esses lugares e vê 

um ou dois treinando, fazer uso e investimento nos jovens em seu contratarmos 

escolar. 

• Transporte em dias de feriados e domingos  

• Apoio aos bons professores q ainda acreditam q podem ajudar crianças e 

adolescentes a vencer pelo esporte. 

• Possuir pracas mais luminadas e com fiscalizacao policial para seguranca da familia 

que ali esta 

• Meu filho foi atleta de alto rendimento em um projeto de Taekwondo, começou na 

infância... Esse projeto dava apoio à muitas crianças carentes. Não sei se esse 

projeto ainda existe, mas esses projetos tiram muitas crianças da ociosidade. 

• Que tivesse mais acesso para as famílias de baixa renda ,com uma mensalidade que 

coubesse no orçamento de todos 

• Fazer mais espaco com praças arborisadas  

• Mais praças com melhores iluminações 

• MAIS COMPETIÇÕES  

 

 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Utilizar estratégias para retirar as pessoas em condições de rua 

• Áreas de esportes junto a parques 
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• não possui conhecimento para opinar sobre o assunto. 

• MUITAS NECESSIDADE SOCIAL 

• Atuar de forma propositiva e resgantando as terceirazações, que hoje é a marca da 

secretaria. 

• Inibição da mendicância na cidade 

• Trabalhar em cima dos andarilhos e pedintes nos sinais. 

• Minha familia nunca foi atendida. 

• NÃO SEI OPINAR 

• Tirar os pedintes das ruas 

• Trazer pessoa com capacidade de ajudar pessoas com necessidade  

• Uma ação mais efetiva aos Imigrantes de outros estados 

• prevenção 

• Mais atendimento aos usuários de drogas 

• Concerteza deve ser melhorada, pois eu nem conheço as formas de assistencia 

• Olhar com mais cautela 

• Atuação maior pelas ruas, há muitos em situação de rua que podem ser 

encaminhados a postos de trabalho ou que desejam retornar a cidade de origem ou 

mesmo ser encaminhados para tratamento clínico. 

• Campanha mostrando a importância do assistencialismo bem empregado! 

• Mais investigação nos bairros para q seja feita a ajuda necessária. 

• Tem muito morador de rua abordando motoristas nos semáforos. Poderiam pensar 

em um projeto de auxílio à essas pessoas. 

• Não tenho e nunca tive acesso a esse tipo de atendimento  

• Precisamos agir com mais rapides com relacao as drogass nas escolas e com 

pessoas nas ruas ...nap vejo a raparticao publica comvtrabalbo efetivo com relacao 

aos moradpres de rua 

• ATENDIMENTO APOIO À TERCEIRA IDADE 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 
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• A agua fornecida em minha residencia é de pessima qualidade, vem escura e 

também com alguns resíduos. 

• Como tem esse prédio na frente da minha casa a qualidade da água vem fraca e às 

vezes suja 

• Aos finais de semana a pressão da água é baixa e chega a faltar 

• Diminuir a frequência com que falta água no bairro, em alguns locais não há pressão 

na rede. 

• a qualidade da agua 

• FALTA DE AGUA E A QUALIDADE 

• A QUALIDADE DA AGUA QUE CHEGA EM NOSSAS CASAS 

• A SEMASA deve ser mais transparente, bem como a democratização e 

profissionalização de sua gestão. 

• Falta de água constante no bairro  

• Tudo.. Água sem qualidade nenhuma. 

• Falta de é constante e a água salobra são um grande problema. 

• Tratamento decente da água 

• Precisamos de água limpa 

• Melhor qualidade 

• As vezes a água é amarelada. 

• Não tenho reclamação 

• A água não vir barrenta 

• A sugeira que de vez em quando vem ao consumidor final. 

• Primeiro não deveriam quebrar todas as ruas do sao vicente em uma época só para 

implantação do projeto de esgoto tratado. Está um caos andar no bairro.o que não 

está quebrado está remendado um verdadeiro descaso com a comunidade que 

sequer é avisada quando sua rua será quebrada. 

• Qualidade da agua que pagamos é lastimavel e pagamos e nao pagamos menos por 

isso, Avisar clm antecedência quando havera corte de agua na rua 

• Qualidade da água. 

• Estou sofrendo com a oscilação do abastecimento de água na minha casa desde o 

ano passado. Fiz reclamações pelo portal e os técnicos vieram 3x na minha casa, 

mediram a pressão e constataram que tem água mas a pressão no medidor era muito 

abaixo do necessário. Sexta feira agora liguei no 0800 da Semasa pq fui tomar banho 

no meio dia não tinha pressão no chuveiro pra esquentar a água. Enviaram o técnico 

novamente mas no horário que ele veio já tinha restabelecido a pressão. Sábado e 

ontem faltou água quase o dia todo. Ainda não foi resolvido. 

• As vezes falta agua ou vem suja 

• Agua com muita cor de barro 

• QUALIDAFE DA ÁGUA  

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Saneamente basico em meu bairro é precário, não houve instalação ainda do sistema 

coleta e tratamento adequado. Informo que sai um liquido na galeria que desagua no 

rio. 

• Ampliação do tratamento que ainda não atende o bairro 

• fazer as obras para ligação direta na rede 

• estruturar toda a rede de esgoto 

• colocar em prática o tratamento de esgoto 

• FISCALIZAÇÃO E PATRONIZAÇÃO  DO SISTEMA  

• Sempre pensar no meio ambiente 

• Fazer todo ele pois não tem 

• Tratamento dos efluentes  

• PROJETO DE ESGOTO ESTÁ A SER EXECUTADO. ACREDITO QUE IRÁ 

MELHORAR COMPLETAMENTE 

• tratamento do esgoto. Ter 100% dos imóveis com coleta de esgoto, e fiscalização. 

• Lixeiros levarem todo o lixo 

• Precisamos de tratamento de esgoto que não temos 

• Ampliação da rede de esgoto sanitário 

• fazer otratamento 

• Mais locais 

• Implantar 100% de coleta de esgoto. 

• O esgoto não ser despejado direto no rio como observo  

• Algumas área precisam de atenção para reduzir o que está a céu aberto como ocorre 

na Jacob Ardigó, no bairro Dom Bosco. 

• No final do minha rua tem um vala q corre água q vem de um condomínio, e se fechar 

essa vala o condomínio fica debaixo de água qdo chove. 

• Deveria melhorar muito o indice de saneamento na nossa cidade que é "pequena" é 

muito baixa. Sem dizer que isso implica diretamente com varias patologias A FALTA 

DE SANEAMENTO BASICO 

• Como informei acima, e a água faz parte do saneamento básico, estou com 

problemas no abastecimento de água da minha casa  

• Bocas de lobo entupidas... as ruas estão todas remendadas ... deveria ser refeito os 

calçamentos 
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• Temos ate valas em ceu aberto sem nenhuma limpesa periódica..rios da nodda 

regiao sem coleta de resíduo em seus leitos 

• A rede de coleta de esgoto ainda não chegou na quadra que eu moro 

• Não jogar esgoto nos rios 

• FALTA TODA A ESTRUTURA.... 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Revisão de vários postes que não funcionam 

• sempre há postes sem luz e há muitos fios sedo que já ha possibilidade de se fazer 

iluminação com a fiação subterrânea, como na rua da vala. 

• lampadas mais potentes e de LED 

• MELHORAR SEMPRE 

• Colocar luzes mais claras  

• Iluminação das praças e parques  

• Alguns locais muito escuro e com ilimunaçao quebrada 

• FALTA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA 

• manutenção das lâmpadas que ficam acesas 24 horas por dia. 

• Lampadas de led com mais potencia. 

• Troca de lampadas queimadas 

• Melhorar as lâmpadas 

• Revisão dos postes de luz 

• Ter mais iluminações em praças e ambientes movimentados 

• Falta iluminação adequada em vários pontos da cidade. Principalmente quando 

queima lâmpadas dos postes em pontes. A Celesc está demorando muito pra fazer 

a troca. 

• Mais iluminação pública  

• Mais iluminação em terrenos pouco visitados durante a noite, como o Parque 

Ecológico 

• MAIS LUZ 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

0 5 10 15 20 25

Nota 0

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5
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Outros: 

• Itajaí é uma cidade que ao mesmo tempo muito evoluída tem o aspecto de uma 

cidade pequena, isso muito me agrada 

• Variedade de equipamentos e comércio 

• Cidade em evolução, promissora para ser uma referência no estado 

• A história 

• Localização,  Disponibilidade de serviços 

• Praias 

• Natalidade 

• Localização 

• Praças públicas com parques bem conservados 

• Praias 

• Nasci em Itajaí. Amo morar aqui. Não tenho um motivo específico. 

• Beira Rio e Praias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 

21%

10%

26%
8%

25%

10%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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Outros: 

• Tranquilidade 

• Da vitalidade, localização e oferta de comércio e serviços 

• Igreja 

• O comércio 

• Não gosto do bairro  

• paz 

• Comercio abrangente 

• nenhum cometario 

• Comodidade, acesso a todo tipo de serviços.  

• Nada 

• pontos de comercio 

• quadra de futebol de areia e tabela de basquete 

• Disponibilidade de comércio e serviços 

• Que o comércio tem horário mais prolongado 

• Comércio 

• O silêncio. 

• Proximidade centro 

• Comércio, e a localização 

• Bairro bem Comercio e fácil acesso ao centro e Br 

• Não sei explicar, simplesmente gosto daqui. 

• A Estefano Jose Vanolli tem uma boa estrutura ,lojas e ciclovia 

• O comercio local, tem de tudo por perto 

• Comércio com preço ótimo 

• Locomoção 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• Cidade é plana, possui praias maravilhosas e o clima é bem agradável. 

• Oportunidades, serviços públicos,  

• Variedade de equipamentos e serviços; oferta de emprego; saúde pública 

• qualidade de vida, proximidade, emprego 

• Mercado de trabalho, incentivo a educação e comércio bom. 

0%9%

12%

4%

46%

29%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• segurança, limpeza, estrutura da cidade 

• cidade limpa, desenvolvimento econômico, educação 

• OPORTUNIDADE DE  TRABALHO , LITORAL ,LOCALIZAÇÃO  

• NATUREZA ,POPULACAO,TRABALHO 

• Empregabilidade, limpeza, praias 

• Economia,  

• Localização geográfica, economia punjante e povo empreendedor. 

• Proximidade de outras cidades,  variedade de serviços e comércio  

• comercio 

• Povo trabalhador, localização e Porto 

• PRAIAS NA REGIÃO, ACESSO A CIDADES VIZINHAS 

• nada a declarar 

• Comunidade, bem estar e acesso a serviços. 

• As pessoas, Natureza e Limpeza 

• Oportunidades, praias e comercio 

• Praias emprego cidade de pequeno porte 

• tranquilidade, muitos comercios, todos os bairros com facil acesso ao centro 

• Oportunidades Belezas infraestrutura 

• Cidade limpa, o acesso a saúde, educação. 

• Calma . Limpeza. Empresa 

• Emprego, praia, Faculdade(Univali) 

• Localização, tamanho da cidade (cidade média) e praias 

• Nasci e vivo aqui, não consigo fazer comparações 

• Trabalho, tranquilidade, beleza 

• Economia, lazer,  

• Boa qualidade de vida, praias limpas, festas 

• Comércio, proximidade de outras cidades para passeios finais de semana e  a 

excelente educação dada pela UNIVALI 

• Educação , praticidade e a população  

• Saúde, urbanidade e a natureza 

• Segurança relativamente moderada. Áreas de lazer e desporto. Mobilidade urbana 

• Cidade limpa, indice de criminalidade baixa considerando o pais que vivemos e 

oportunidades de emprego 

• Boa localização geográfica. Qualidade de vida apesar dos problemas com a 

violência, universidades reconhecidas. 

• Praias, bairro São Vicente, comércio. 

• Não sei 

• Praia, oportunidade de emprego, cidade em crescimento. 

• Praia, áreas de lazer para as crianças 

• Natureza 

• Nao tem nada 

• Cidade tranquila, localização, natureza  

• Empregos bons, acessibilidade, e pontos turísticos  

• Pessoas praia lazer  

• Cidade pequena, Não tem muito movimento quando comparada com cidades 

grandes e tudo é perto 

• Misto de paisagens urbanas e naturais (centro), Qualidade de vida e clima. 

• Tudo perto e o comércio sempre aberto, é o principal motivo. 
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• Trabalho, educação,  

• Por incrível que parece para mim a segurança comparada às outras cidades grandes 

• Povo acolhedor....boas praias...Cidade limpa 

• povo acolhedor, universidades, oportunidades de crescimento 

• Educação, qualidade de vida e lazer.  

• Qualidade de vida, praias e comércio 

• Praia, segurança em determinados locais, quantidade de estabelecimentos  

• Praias, localização da cidade na região, restaurantes 

• saude,servicio ambulanca,seguranca 

• Cidade calma, baixa violência, proximidade de estabelecimentos 

• Educação  

• Otima localização.  

Natureza maravilhosa 

Tem tudo oque eu preciso 

• LAZER LUGAR COM QUALIDADE DE VIDA TRABALHO 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• Trânsito atualmente está um caos, ciclistas não sabem utilizar as ciclovias falta 

conscientização e orientação, falta segurança urbana e fiscalização da segurança 

públicas nos carros da cidade que andam em alta velocidade, rebaixados e com o 

som muito alto. 

• Ciclovias, calçadas e mais vias de acesso aos bairros mais distantes, exp espinheiro 

e portal 

• Mobilidade; espaços públicos estratégicos; arborização. 

• acessibilidade, pontes, transito 

• Planejamento do crescimento urbano hoje é muito desordenado porém ainda da 

tempo de planejar corretamente; malha viária muitas vezes realizada de forma 

estranha, o cidadão tem a impressão de quem planeja e projeta as obras não vive na 

cidade; agilidade no atendimento de solicitação nas secretarias, aprovação de 

projetos ou respostas sobre dúvida, ex. mandei uma dúvida via site da prefeitura e 

até hoje não obtive respostas e isso já faz 3 ANOS. 

• mobilidade, saúde e educação 

• saúde, segurança!!!!, segurança!!! 

• SEGURANÇA, ARBORIZAÇÃO, MUITOS BAIRROS EM SITUAÇÃO PRECÁRIAS 

DESDE SANEAMENTO E PROBLEMAS SOCIAIS 

• QUALIDADE DA AGUA DA SEMASA,TRANSPORTE PUBLICO,SAUDE 

• Trânsito, caminhões, segurança 

• Mobilidade, infra estrutura, saúde  

• Mobilidade, saneamento e educação. 

• Educação da população,  Segurança pública,  abastecimento de água e luz, 

mobilidade,  transporte público... 

• água , trânsito e saude 

• Saúde, segurança e transito 

• CIRCULAÇÃO DE TRÂNSITO (DESDE CIRCULAÇÃO DE CARROS PASSEIO 

QUANTO DE CAMINHÕES - TEMOS O PORTO, SEM NENHUMA OBRA VIÁRIA 

FEITA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS - UM ABSURDO),  NENHUMA OBRA DE 

PREVENÇÃO DE DRAGAGEM OU SERVIÇO DE ENGENHARIA FOI FEITO NO 
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RIO PARA EVITAR FUTURAS ENCHENTES, PARECE QUE NINGUÉM ESTÁ 

PREOCUPADO COM ISSO.  

• mobilidade, fiscalização em campo,  

• Fornecimento de água, segurança publica e educação no contra turno. 

• Transporte Coletivo, Saúde e Educação 

• Segurança, educação e urbanismo 

• Construção das pontes nas marginais da BR 101, uma ponte no Centro entre Itajaí e 

navegantes, fazer mais uma ligação entre Itajaí e Balneário Camboriú  

• pavimentação de ruas no são vicente! 

• Emprego segurança e moradia 

• trânsito de caminhões, moradia, projetos de arte, cultura, lazer, prevenção, calçadas.. 

• Segurança. Mobilidade. Trânsito 

• ruas com mtos remendos e depressões, incentivo aos esportes, projeto para 

educação dos ciclistas(usarem as ciclovias) 

• Estrutura viária e segurança 

• Seguranca, educação e saude 

• Mobilidade, calçadas, trânsito 

• Cultura, saude, educação 

• transito, saneamento basico e policiamento 

• População desrespeitosa, falta de atrativos, falta e irregularidade dos ônibus 

• Política, trânsito e saúde  

• Estrutura dos bairros periféricos, ampliação de ciclovias, criação de áreas de lazer 

nas periferias (parques e praças por exemplo). 

• Ruas asfaltadas de maneira correta, não apenas "tapa buracos". Mais policiamento ( 

ostensivo). Agentes de trânsito atuantes de verdade, em pontos estratégicos da 

cidade para coibir infrações e para gerir os pontos de congestionamento nos horários 

de pico de forma efetivas! 

• Saude, educação e centro da cidade que esta feio. 

• Asfalto, saúde, segurança. 

• melhores calçadas nas ruas paralelas, mais ciclofaixas e mais policiamento nos 

bairros. 

• Saude  

• Educação escolar, valorização da cultura pesqueira, transporte coletivo 

• Transporte público,  Saúde  

• Natureza 

• Tudo tudo tudo 

• Melhor shopping, ciclovias por toda a cidade, investimento em saúde  

• Educação, saúde e transporte 

• Saúde educação incentivo a esportes  

• Saúde saneamento e asfaltos  

• Estender os projetos do centro da cidade para os bairros, trânsito-mobilidade e mais 

áreas de esporte e lazer. 

• O que está me deixando "P" da vida mesmo é o abastecimento da água na minha 

casa. 

• Mais ciclovias, segurança e lazer 

• Saúde ,Educação e auxílio moradia 

• mobilidade, áreas verdes, criação de mais postos de trabalho 
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• Ciclovias bem elaboradas que consiga dar fluxo contínuo para os ciclista como 

prioridade na cidade 

• Maior facilidade para comprar um imóvel, saúde e mais emprego.  

• Transportes públicos, saúde e turismo 

• Trânsito, transporte público  

• transito, falta de praças de esporte e lazer, andarilhos 

• limpeza de canais, limpeza de pontes, além de limpeza de laria 

• Vias arborizadas em bairros menores, maior incentivo ao uso da bicicleta e mais 

festivais culturais. 

• Ssude 

• Acessibilidade nas ruas. 

Melhoria no trânsito.  

• SEGURANÇA PÚBLICA SAÚDE EDUCAÇÃO SABEAMENTO BÁSICO 

DRENAGEM DE MUITAS RUAS 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• Sim 

• Votando nas propostas dos representantes políticos 

• Audiências públicas 

• Do planejamento e projetos para a cidade, acredito que a população com 

conhecimento na área deveria participar com opinião em todas as obras da cidades, 

assim custos poderiam ser reduzidos, ideias podem surgir para melhorar o projeto e 

evita retrabalho e custos excessivos. Assim como no plano diretor consulta dessa 

forma poderia ser aberto a população da região e profissionais da construção. 

• ser informado sobre as mudanças na cidade, planos atuais e futuros 

• MELHORANDO COMO CIDADÃO FAZENDO A COLETA SELETIVA ,CUIDANDO 

DO MEU TERRENO ,FAZENDO O QUE É CORRETO ,PARTICIPANDO. 

• Orientando as pessoas 

• Sendo ouvido pelos governantes  

• Seminários temáticos, worshops, discussão em escolas e debate político - gostaria 

de contribuir com minha experiência na coisa pública. 

• Sim, com o que for preciso ser feito para esta cidade ser a melhor do estado 

• CONTROLANDO E AJUDANDO A DEIXAR A CIDADE LIMPA.  

• acompanhando o dia a dia. atraves de estudos. 

• sim, mas não sei de que forma. 

• Audiência publica 

• Participação na elaboração do plano diretor  

• Sim mas não sei de que forma 

• sim 

• Dando opiniões 

• mais pesquisas com esta 

• Bom, com mais informações 

• Sim, cumprindo com meus deveres cidadãos  

• Opinando, trabalhando (ajudaria no processo e me ajudaria a ter um emprego). 

• Sim. Recebendo informativos das reuniões nos bairros para decidir  

• Sim 
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• Ajudando na melhoria da cidade. 

• Sou uma cidadã de bem. Trabalho, pago impostos e utilizamos as áreas públicas 

adequadamente. Se tiver alguma sugestão de como posso ajudar, por favor me 

informe. 

• Sim ,fazendo algo de bom e que estiver ao meu alcance  

• Sendo ouvido em audiência públicas mais sem politicagem de interesses  

• Sim, participando das enquetes e fazendo a minha parte como cidadã.  

• Sim, não sei de que forma, talvez recebendo mais informações da prefeitura, 

principalmente dos planos/projetos, do andamento dos mesmos e da conclusão 

deles. 

• EU PARTICIPO FAZENDO TUDO QUE POSSO NA CIDADE COM URBANISMO 

TIPO LIXO NO LIXO ETC..... 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    

 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• Poderia se melhor divulgada esta pesquisa, eu acompanho as redes sociais da 

prefeitura, mas não vi nada sobre esta pesquisa a respeito 

• Divulgação das audiências públicas; estudos técnicos; plano de mobilidade; 

incentivos para moradores que adequarem suas calçadas; adequação das travessias 

e ciclovias para propostas mais eficientes. 

• Tenho muito que fala mas aqui não é possível, como cidadão que vive na cidade há 

28 anos, e trabalho na construção teria muito a colaborar se estiverem dispostos a 

ouvir posso falar. dairyleli@gmail.com 

• Sim, a principio gostei do formulario 

• minha sugestão seria mais fiscalizações nas construções irregulares, município 

deveria fiscalizar e criar um plano para regularização de imóveis irregulares no 

município, controle melhor da população de fora que esta se instalando na cidade e 

ocupando áreas e construindo de qualquer forma.... mais atenção a praia Brava 

também as construções de prédios...questão dos terrenos sem construção virando 

depósitos de lixo,,, sem contar no ponto mais critico que é sobre a segurança que 

esta muito a desejar no município 

• EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE QUANTO A NECESSIDADE DE TODOS 

COLABORAREM. 

69%

5%

11%

10%
5%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros
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• REVER TRANPORTE PUBLICO, SEMASA 

• A discussão do Plano Diretor deve passar por uma discussão nas bases da 

sociedade, democratizando o acesso por meio de uma linguagem e interação que 

possam ser entedidas por toda a população e assim fugindo ds gabinetes 

burocráticos e pouco afetos a realidade da sociedade, com seus problemas e 

demandas reais. 

• Asfaltos das ruas remendadas demais 

• A PREFEITURA PRECISA PARAR DE PREJUDICAR OS MORADORES E 

EMPREENDEDORES COM RESTRIÇÃO E APROVEITAMENTO DAS ÁREAS A 

CONSTRUIR, SEM QUE TENHA O APROVEITAMENTO REAL COM RETORNO 

AOS MORADORES. NÃO ADIANTA FAZER RESTRIÇÕES EM LOCAIS QUE 

ESTÃO PRATICAMENTE TODOS CONSOLIDADOS. PRECISA SER FEITO 

NOVOS PROJETOS COM A SITUAÇÃO NOVA DE HOJE. PREVENDO MELHOR 

CIRCULAÇÃO VIÁRIA. PROJETOS DEVEM SER FEITOS PARA SEREM 

EXECUTADOS.  A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM OS LIXOS, É UM 

FATOR DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA OS BAIRROS DA CIDADE. 

• a divulgação da agenda do plano diretor esta muito acanhada. Parece que o poder 

publico não tem interesse na participação popular. falta disseminação do assunto 

para poder participar com conhecimento de causa. Parecem apenas cumprir a 

legislação na obrigação das reuniões popualres. 

• não. 

• Não  

• Itajaí é uma cidade maravilhosa precisamos cuidar mais dela uma das coisas que me 

deixa triste é ver a quantidade de lixo pela cidade é preciso vazer alguma coisa 

• pontos de internet gratuito no bairro.. 

• Não 

• Parabéns pela beira rio, sugestão bem obvia mas imprescindível correção do viaduto 

da contorno Sul (a BR deveria passar por baixo- desafogaria o transito) 

• Que o prefeito parasse de buscar, inventar tantas taxas, para nós pagarmos, taxas 

absurdas antes nunca cobrada, ele foi elegido para conversar com justiça, não com 

ganância. 

• A redução das desigualdades sociais traz vantagens a todos, um bom planejamento 

nesta área favorece a todos no município que só tende a crescer. 

• Agradeço a oportunidade. 

• Nossa cidade tem recebido muitas pessoas de fora, mas creio q aqui TB existe 

pessoas NM qualificadas para trabalhar em cargos públicos e de confiança. Não 

concordo com pessoas q não tem vínculo com a cidade estarem dirigindo pontos 

importantes para os habitantes. 

• A liberação de prédios na Ressacada 

• Arrumar as ruas e calçadas  

• Acho que o  centro da cidade e a Beira Rio está ficando feia pois estão levantando 

prédios muito altos e que vai acabar com a vista da região que é linda.. 

Deveriam era investir naquele local uma cidade mais baixa para preservar mais o 

meio ambiente e até mesmo que o saneamento ambiental no local não seja agredido  

• Sim, quero que tenha mais enquetes como essa.  

• A Rua Professora Erotides da Silva Fontes tem que mudar de alguma forma, 

principalmente o trecho entre a Estefano e a Rua Silva, talvez deixando como sentido 

único ou proibindo estacionamento em um dos lados. Deveria também ter alguma lei 

para que cada proprietário tenha que corrigir sua calçada. 



 
 

 
136 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

• nao 

• DEVE HAVER MENOS BUROCRACIA 

 

REGIÃO 06 – BARRA DO RIO E SÃO JOÃO 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 06, foram 

obtidas 60 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

24%

76%

Sim Não

97%

3%

Sim Não
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Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Não 

• Bairro Imaruí, no final da rua Antônio José da Veiga 

• Não 

• onde moro existe terrenos baldios ,e pessoas da comunidade e de outros lugares 

vem depositar lixos nestes terrenos , além do que , um morador empilha madeiras 

usadas , para ele utilizar em seu fogão a lenha , deixando o lugar com um aspecto 

feio e onde ratos e demais animais peçonhentos se instalam , precisaria de uma visita 

no local para ver , só vendo para acreditar! 

• Ao lado do mercado de peixe no sao vicente e no final da rua eldoro da silveira 

• Não  

• Um terreno baldio próximo a saída do cordeiros, ligando o bairro com a br  

• Nao sei 

• varios terrenos baldios  

• RUA JOSE CANDIDO MURO DO ESTACIONAMENTO DA JBS 

• Em um terreno baldio na Rua Deocrácio de Oliveira no bairro São João, onde não 

deve haver manutenção do mesmo há algum tempo 

• Rua Deocracio de Oliveira - São João  

• Terreno ao lado do prédio  

• Não 

• É comum se ver não só lixo comum irregular nas ruas como falta de bom senso da 

população a respeito de fezes de animais aos montes que não são recolhidas e 

matos crescendo pelas calçadas obstruindo passagens e poluindo a visão da rua.. 

• Não 

• terrenos baldios  

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

75%

25%

Sim Não
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 

 

 

 

MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 
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O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias no centro? 
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Outros

Carona

A pé

Transporte Coletivo

Bicicleta

Motocicleta

Carro
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Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10.? 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 

 

Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• ter quadras com prédios e quadras com casas 

• Primeiro deveria ser feita um estudo sobre o trânsito de modo geral e o transporte 

coletivo principalmente  

• lotear novas áreas no municipio 

• No meu bairro existem mais casas do que prédios, porém para os mais necessitados 

a prefeitura deve planejar habitações populares em terrenos que sejam da prefeitura. 

Com projetos de acordo com a mobilidade e estruturação de agua, esgoto e luz 
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adequada. Cobrando um preço acessivel para as familias de baixa renda. Assim 

ninguém ganhará nada e a prefeitura receberá parte do investimento. 

• Nao aplicavel. Rota de pouso aeroporto. 

• Usar parâmetros construtivos de acordo com o interesse dos moradores do bairro; 

construir apenas em locais com tratamento de esgoto; não permitir em áreas caóticas 

do trânsito sem infraestrutura viária; não permitir nas áreas de natureza (morros e 

praias preservadas). 

• discordo , pois ainda existem vários locais para a construção sem prejuízo a qualquer 

morador , tendo uma plano diretor mais bem estruturado , e fiscalizado , o que falta 

é fiscalização. 

• Desenvolver itajai do outro lado da br 

• Ainda tem muito espaço a ser explorado em Itajai 

• Construção de casas na área rural 

• Desenvolvimento da Itaipava, Rio do meio, paciência  

• Expansão lateral ao invés de vertical como está sendo feito  

• Expansão para Oeste. 

• a área não tem estrutura pra tal  

• DELIMITAR REGIÕES ONDE TEM ESPAÇO TERRITORIAL P/ ATENDER A 

DEMANDA DE VEICULOS E HABITANTES  

• Abrir mais loteamento nos interiores da cidades  

• Prédios em locais que não obstruam a paisagem  

• Itajaí tem muita concentração na área central. Sugiro investimento público em áreas 

mais afastadas para atrair construtoras e descentralizar construções. Itajaí ainda tem 

muita área além do Centro. 

• Isso não é verdade existe uma demanda imensa de imóveis sem moradia, para 

alugar 

• Condomínios horizontais de forma que não haja sombreamento e consequentemente 

a inibição do sol nas casas ao redor. 

• Expandir para os bairros mais distantes. 

• Não falta casa em Itajaí, é só correr os bairros e ver a quantidade de imóvel vazio 

com placa de "aluga-se" que existe. O que deveria ser feito era usar os recursos do 

Estatuto da Cidade para cobrar dos proprietários que dessem uma utilização 

compatível com a função social da propriedade. Ou seja, tornar desvantajosa a 

especulação imobiliária, deixarem os imóveis la parados vazios esperando que 

alguém queira pagar os preços enlouquecidos que pedem os proprietários. Aí sim 

começaríamos a arranhar o problema habitacional, que está longe de ser fruto de 

uma insuficiência do setor construtivo. O setor construtivo da região vai até bem 

demais. 

• Essa é uma ótima pergunta.. que sendo profundamente sincero não serei capaz de 

responder, sei que por experiência própria, tendo um prédio construído ao limite de 

meu terreno fui prejudicado com uma certa depredação e avarias em minha casa, 

que não puderam ser reavistas de forma integral.. 

• Expansão horizontal para áreas que ainda não foram exploradas 

• uma melhor distribuição dessas construções pela cidade , dando opções de 

locomoção coletiva nas vias com segurança e conforto. 
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No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• Depositar lixo 

• Não, ficam abandonados, atrapalhando, inclusive. 

• Depósito de lixo 

• Não 

• Depósito de lixo 

• por alguns moradores , sem responsabilidade e consciência , depositando lixos e 

outros , mas também tem moradores que querem melhorias tentando deixar seu 

ambiente mais saudável 

• Abandonados 

• Geralmente como estacionamento  

• criações de cavalos 

• Não 

• Para jogar lixos tudo o não presta mais para eles.... 

• depósito de lixo 

• Colocar entulho  moradores de rua 

• Só cercados, alguns com um pouco de lixo 

• Alguns como descarte de entulhos, outros abandonados e propiciando a proliferação 

de pragas... 

• O Mato toma conta dos terrenos e casas abandonadas  

• deposito de entulhos e outros com características de abandono 
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O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 

 

Outros: 

• exigir do proprietário limpeza do terreno e calçadas 

• O proprietario deve manter limpo, e verificar se esta sendo utilizado por terceiros. A 

prefeitura tem fiscais para verificar a situação de cada terreno do municipio. 

• verificar se há algum dono e solicitar um maior cuidado , se não o fizer , aí sim , 

estimular a ocupação dentro da lei , para que possa ser utilizado da melhor maneira 

possível. 

• Horta comunitária 

• O proprietário tem que manter cercado e limpo 

• Fazer os proprietários cercar e manter limpos..... 

• Deve ser mantido com grama baixa e bem cortada. Para dar ar se limpeza. 

• Horta comunitária? 

• Adotar critérios que os garantam limpos e cercados 

• Podia ser feito pela prefeitura ortas e plantação de árvores  

61%
9%

11%

19%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros
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• Notificar o proprietário para manutenção e limpeza do terreno bem como cerca-lo 

para impedir proliferação de pragas e impedir que seja usado de forma indevida por 

usuarios de drogas e pessoas mal intencionadas 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica, etc.)? 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais médicos, ampliar horários de atendimentos. 

• melhor atendimento pelos funcionários 

• pessoas dedicadas e educadas para direcionar o contribuinte a resolver o seu 

problema  
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• Existem muitos serviços referente a cuidados básicos e intermediários, mas nos 

casos de doenças mais complicadas há a necessidade de recorrer à UNIMED ou 

outros serviços particulares, que são demasiadamente onerosos e pouco acessíveis. 

• Agilidade nos agendamentos 

• Atendimento ao público. 

• Atendimento de urgência nos postos 

• Conseguir marcar agendamento diretamente com o médico específico sem pegar 

encaminhamento com clínico geral 

• No meu bairro utilizei poucas vezes e sempre fui bem atendida. 

• Excessivo tempo de espera por exames específicos, consultas de especialistas e 

procedimentos médicos. 

• melhorar o atendimento no CIS 

• Rapidez nos exames e consultas 

• Rapidez nos exames mais complexos, creio que o médico deveria ao dolicitar o 

exame já dar o prazo maximo para arealização 

• O ser humano (os profissionais que nos atendem) 

• Mais atendimento médico e cirurgias 

• Mais médicos  

• Existe internet hoje em dia né, vamos digitalizar e bandonar aquela papelada que fica 

acumulando e dificulta o atendimento das meninas da saúde  

• Investimentos em algumas areas da saúde.  

• Empatia pelo proximo, entender o outro como ser humano não generalizando tudo, 

sei que pessoas desacatam os funcionários mas não podemos generalizar e atender 

mal os outros 

• DEMORA EXCESSIVA NO AGENDAMENTO DAS CONSULTAS 

• Colocar mais médicos e profissionais na area da saúde 

• Mais celeridade nos atendimentos 

• Horários marcados da consultas, não marcação em único horário para várias 

pessoas e atendimento por ordem de chegada 

• Estrutura nos atendimentos de emergência, visitas médicas quando tiver internação. 

Higiene e a demora na espera de quartos.  

• Mais áreas de lazer 

• As filas para exames e consultas para especialistas..... 

• No meu bairro é bom, mas no geral é ruim, devido a demora no atendimento, 

principalmente nos CIS. Deveriam ser contratados muito mais médicos e 

enfermeiros.  

• A triagem feita pelas enfermeira e um primeiro contato, bem como o atendimento do 

próprio médico, o qual se apresenta deveras rápido e superficial. 

• Melhor investimento na área, os funcionários e médicos te olhem nos olhos e tenham 

educação  

• Profissionais mais comprometidos com auxilio da população.  

• Contratação de mais médicos  

• Melhor gestão de farmácia 

• Atendimento pequeno anjo. Muito cheio e demorado sempre  

• Atendimento ambulatorial nos bairros e mais médicos. 

• Sempre que precisei do sistema público de Itajaí não me deixaram na mão, a nova 

logística de atendimento por prioridade facilitou muito as coisas 
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• atendimento, a espera é densa. Essa classificação de risco é muito ruim. 

Atendimentos tem de serem por ordem de chegada, e somente os graves passar na 

frente. 

• atendimento. Evitando filas onde as pessoas poderiam se utilizar da tecnologia para 

agendamento de consultas evitando filas  

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Criar cronograma certo para entrega dos uniformes; ampliar vagas nas creches. No 

mais, acredito que está ótimo. 

• O professor deve poder rodar o aluno, não apenas dar notas obrigatórias e passar 

crianças sem capacidades. 

• Comprometimento com o aprendizado, pois sinto que os colégios do município focam 

em outros quesitos, como trabalhos sociais e etc, porém não observo um bom 

preparo para possibilitar o ingresso em universidades, ou a própria vida profissional. 

• Mais segurança na escola 

• Aula em tempo integral 

• Não utilizo  

• Qualificação dos professores, cumprimento do currículo e nível do ensino. 

• faltam vagas em creches 

• Dar melhores condições aos professores 

• Qualidade de ensino e salário dos professores  

• Nao saberia 

• Mais escolas  

• Os comércios ao lado deveriam fazer parte da app e auxiliar a escola 

• conheço pouco da educação municipal, a parte do infantil que conheço é excelente, 

é de dar orgulho, mas os entornos das escolas dos maiores é triste ver muitos jovens 

do lado de fora esperando a saída dos alunos e fazendo arruaça  

• MAIS VAGAS EM CRECHES 

• Colocar diretores, professores caoacitado com os requisitos do mec 

• Incentivo e professores qualificados 
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• Estrutura das escolas e sala de aula, material escolar, professores aptos para o 

ensino, a família da criança e adolescente na escola para incentivar a educação e 

estrutura familiar refletindo na sociedade. 

• Escolas particulares mais próximas  

• Voltar há cantar os hinos nacionais todos os dias..... 

• Construção de mais creches. Não demorarem para entregar o uniforme e o material 

escolar das crianças.  

• Valorização dos professores  

• Ensino médio deveria ficar a cargo do município, o estado não tem uma boa estrutura  

• Educação cívica 

• Construir as creches. O deficit na educação básica já tem pelo menos uma década e 

só cresce 

• Acredito que a discussão vai muito mais a fundo do que dizer simples pontos que 

precisam de melhoria, nossa sistema de educação nacional precisa de reforma e 

estímulos de forma que transforme o pensamentos dos cidadãos para  que entendam 

a importância da educação, informação e etc, bem como investimento em pesquisas, 

iniciativas de estudo etc etc etc 

• Acho que matérias de cidaddia, ética seriam  boas. 

• Infraestruras das escolas e melhorar a segurança nas mesmas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Expansão dos programas para a Barra do Rio. 

• Mais incentivo , aulas para a população de graça 

• A única coisa que me vem em mente sobre cultura no município é o teatro da fazenda. 

Acho pouco. 

• Mais arte gratuita 

• Incentivos  

• investir mais em eventos gratuitos e também divulgar com intensidade, pois acontece 

eventos que a população só fica tendo conhecimento depois que aconteceu. 

• A prefeitura investe em otimas opções de cultura, deve melhorar a divulgação desses 

eventos. 

• Falta quase tudo. Bons locais e eventos, frequentes e de qualidade. 

• divulgação 

• Poucas opções para cultura, principalmente nos bairros 

• Mais divulgação dos eventos que ocorrem na cidade  

• Mais peças de teatro, apresentações de escolas de música etc ... 

• Ter uma plataforma que reúne tudo, fica muito solto os eventos ninguém sabe o que 

tá acontecendo  

• PARCERIAS C/ INICIATIVA PRIVADA 

• Profissionais competente na aréa 

• Incentivo com preços acessíveis à população  

• Incentivo e divulgação  

• Divulgação 

• Eventos mais divulgados e gratuitos, arte, música, teatro, dança. 

• Cinema, teatro, biblioteca, livrarias 

• Mais apresentações teatrais abertas ao público. Deveriam ser também oferecidos 

mais cursos de música, desenho, arte no geral para a comunidade. 

• Festa de virada de ano na beira rio com shows 

• Dar melhor utilização do teatro municipal, incentivando grupos artísticos locais 

• Valorização do patrimônio histórico, estímulo a que os itajaienses encontrem 

entretenimento cultural na cidade, retorno de programas do governo Volnei (Jovem 

Comunicador, música nos bairros), ensino de mais idiomas na FEAPI (também ajuda 

o turismo) 

• Creio que em Itajaí a programação cultural é muito clássica e conservadora, 

precisamos de eventos alternativos na nossa cidade, que socializem as minorias! 

Não só periférica mas sim pessoas que não se identificam com os eventos q a cidade 

proporciona que de certa forma favorecem o gosto comum e da maioria, o cidadão 

diferente precisa ser abraçado e incluído.. 

• mais incentivo. Nossa gente precisa enxergar os incentivos que apesar de pouco 

está muito seletivo  

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 



 
 

 
151 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Criar modos para prática de atividades físicas na praça. 

• mais espaços públicos de esporte 

• incentivo, se alguém depender de esporte aqui morre de fome  

• Nesse sentido está bom, muitos ginásios e quadras de esporte, não posso reclamar. 

• Incentivos nas escolas, promover competiçoes entre elas 

• mais segurança nas praças e parques públicos. 

• Faltam parques, locais para pratica de esportes e atividades de lazer. 

• infraestrutura 

• Mais quadras poliesportivas nos bairros, reformar as existentes 

• Mais opções e mais divulgação  

• Quadras públicas e piscinas publicas, manutenção da pista de atletismo  

• Top 

• Colocar secretários e professores melhor atualizado 

• Maior incentivo sem corte das verbas 

• Divulgação 

• Quadras de esporte monitoradas  

• Áreas de lazer, quadras 

• Abrir os portões escolares para a prática de esportes. 

• Deveriam ser oferecidos mais práticas esportivas para a comunidade (natação, volei, 

futebol. etc.). 

• Não temos ginásios de esportes suficientes para atender a demanda da cidade, há 

necessidade da construção de pelo menos mais 2 ginásios 

• Dar melhor utilização ao pavilhão da Marejada (a exemplo de Brusque e Blumenau, 

p ex.) 

• Praças 

• Não sei dizer nada sobre a área em nosso município  

• Melhorando as estruturas nas escolas com certeza se teria bons resultados no 

curtissimo prazo.  

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Não saberia opinar, em meu meio social não tenho muito contato com esta parte. 

• não utilizo 

• Retirada de pedintes e acolhida da populacao de rua. 

• muita gente na rua 

• Solucionar caso dos moradores de rua que se multiplicam pela cidade e semáforos 

• Projeto de cozinha comunitária para os moradores de rua  

• Existe bastante morador de rua na cidade ainda  

• Desconheço a profundidade 

• A parte associada ao problema habitacional 

• Não sei dizer nada sobre o setor do município  

• Existem muitos mendigos na rua. O ideal seria investigar para ver da onde eles vem. 

• Penso que a forma como está sendo abordada a situação dos moradores de rua está 

muito complacente e vendo essa complacencia os profissionais perdem a 

credibilidade e esse pessoal percebem longe. Dentro da lei mas mais energicos , 

com certeza traria mais tranquilidade para a comunidade que vive presa em suas 

casas com medo desse pessoal , muitos, abusados e sem escrúpulos  

 

 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• água mais limpa 

• péssima qualidade.  

• O fornecimento e a qualidade da água são as piores coisas da cidade, sempre com 

cloro, salgada, suja, horrível. 

• Qualidade da agua 

• Qualidade da água que frequentemente está marrom. 

• Água suja frequentemente 

• Qualidade da agua muito barrenta 

• Água ainda falta bastante para ter qualidade 

• QUALIDADE DA AGUA MUITAS VEZES TURVA NAS TORNEIRAS 

• Qualidade da água 

• A agua chega muito suja aqui 

• Agua vir menos suja 

• avisar a comunidade quando vai faltar água. 

• Melhor gestão no controle de qualidade da água. Acredito que a água é tomável não 

mais que 60% do fornecimento. Se 40% é boa, pq não almejar 100%? 

• Gosto 

• Arranjar um jeito de controlar o pretume repentino da água 

• Ao menos a mim e minha familia não deixou a desejar até hoje.. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Barra do Rio ainda não tem rede coletora de esgoto! 

• instalação de rede de esgoto 

• A água poderia não vir suja, com sal, cloro...sinceramente sinto medo de consumir 

água em Itajaí. 

• Mais esgotos 

• Fiscalização de esgotos para melhorar a poluição do Rio Itajaí-Açu 

• Instalar 

• Tratar o esgoto antes de jogar no rio, incluir nos novos projetos de construção meios 

sustentaveis como a coleta de agua da chuva. 

• Praticamente não existe coleta e tratamento. Um absurdo. 

• falta coleta e tratamento de esgosto 

• Falta passar rede de esgoto 

• Rede de Esgoto - acabar com mau cheiro 

• Ja está sendo feito, mas acho que deveria começar pelos bairros mais pobres 

• Ex: minha rua foi asfaltada, os iluminados fizeram os bueiros onde não há 

escoamento da água, a rua fica alagada por horas, na frente da minha casa vira uma 

piscina 

• Áreas como imatuí, murta e promorar  

• Nas nossas praias existem várias saídas de esgoto  

• TERMINAR A EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO  

• Atenção ao saneamento básico aos bairros mais afastados para que não seja um 

meio de propagar doenças, questão de saúde pública  

• Fizeram os tratamentos nós Bairros praia brava Fazenda e os ribeirões continua 

poluído todos sem exceção.  

• Melhor fiscalização nas emissões de esgoto e lixos aos rios. 

• Aumentar a velocidade de implantação do sistema de esgotamento, principalmente 

nas áreas mais próximas dos rios 
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• Sei da realidade que existe ainda no município pessoas vivendo sem saneamento 

básico mas a mim nunca faltou nada portanto não tenho nada a declarar referente a 

minha bolha de realidade 

• implantação urgente da rede de coleta de esgotos em toda a cidade ... a natureza 

urge por esse momento...meu bairro está sem previsão de implantação  

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Melhorar a manutenção de lâmpadas. 

• maior nível de iluminação 

• Nas regiões em que habito está tudo certo neste sentido. 

• Implantação de leds nas vias principais 

• Lampadas mais econômicas, usar energia solar 

• a boa iluminação deve ser também nas ruas transversais e não somente nas 

principais avenidas 

• Iluminação antiga, ineficiente e mal distribuída. 

• luzes são fracas 

• Muitas ruas escuras!  

• colocar lampadas mais claras , para uma melhor iluminação , pois a atual não supre 

a necessidade dos moradores. 

• Fiação por subsolo 

• As ruas das cidades poderiam ser mais iluminadas, principalmente em bairros mais 

afastados ou na porta das escolas e universidades  

• Mais iluminação  

• Concretização da população para a preservação  

• A princípio aonde eu vivo não possuo nenhum problema só acho que a iluminação e 

sistemas elétricos poderiam se modernizar, porem sei que pra isso acontecer é 

necessário um investimento.. 

• manutenção preventiva nos sensores evitando desperdícios de energia elétrica. 

Plantão para atendimento efetivo não somente para receber recados. É comum luzes 

acesas nos postes durante o dia.   
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O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• praia de Cabeçudas 

• Qualidade de vida geral 

• precisamos de mais áreas verdes 

• Marcílio Dias 

• Praias 

• Cidade limpa, bem cuidada 

• Praias 

• oportunidade de educação e emprego. 

• Oportunidade de ensino superior 

• Gosto de tudo! 

• Beira Rio 

• O clima 

• Biblioteca Pública 

• É uma maravilha a beira rio e via de acesso aos molhes e cabeçudas 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 
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Outros: 

• Meu bairro não tem nada do meu interesse. Tenho acesso às coisas básicas, como 

já respondido, mas a cidade só é realmente bonita na beira rio, e só tem o que fazer 

no centro. 

• Não tem muito o que fazer aqui 

• Comércio 

• Localização 

• Proximidade do local de trabalho e comércio 

• Próximo ao trabalho 

• Praças 

• Segurança 

• Acessibilidade ao comercio 

• segurança, o fato de não pegar enchente também.  

• A segurança e a calmaria do bairro. 

• Proximidade do Centro 

• Tranquilidade 

• Não ter enchente, tranquilidade 

• Estabelecimentos proximos, zona livre de alagamento e segurança 

• Meu bairro não tem pontos positivos 

• Não gosto do meu bairro. 

• Ciclovias  

• apesar de sua agressividade nas enchentes o Rio Itajaí Mirin é de uma beleza impar, 

apreciar o seu movimento de cheia e vazante. 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• Natureza; Geradora de empregos; educação. 

• localização - diversidade - trabalho 

• natureza / localização no estado de SC /  

• Praias, cidade calma  uma população alegre e simpática 

• Não é uma cidade demasiadamente movimentada. O centro, beira rio, e demais 

partes da cidade as quais recebem atenção do governo estão bonitas divertidas. 

Parece ter uma quantidade aceitável de oportunidades de emprego. 

• Boa economia...saúde. ..segurança 
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• Postos de saúde bem localizados, as ciclovias estão de fácil acesso (ainda falta muita 

malha cicloviária  e incentivo para ficar bom) e muitos pontos de lazer próximo a 

região  

• trabalho ; localização estratégica ; custo de vida 

• Cidade promissora, de natureza bela 

• Cidade limpa, florida, com praias 

• Cultura, festividades, preocupação em melhorar a cidade. 

• Tamanho da cidade/população, localização geográfica e razoável infraestrutura. 

• é uma cidade agradável apesar do crescimento da violência 

• Cidade próspera, limpa e comércio 

• Tranquilo, limpo, praias  

• Custo de vida bom, saúde pública e proximidade com demais cidades 

• Trânsito, comunidade e praias  

• Cidade plana  

• povo hospitaleiro , clima excelente , apesar da violência , ainda é um lugar seguro 

para morar , comparando com outras cidades 

• Educação da população, bom atendimento saude,  

• Itajaí é tudo de bom 

Porto  

Praias 

Peixe 

• Calma, limpa e organizada 

• Praias, natureza, localização  

• Mobilidade (porém com restrições), pessoas, litoral 

• Qualidade de vida acima da média do país, mas ainda muita insegurança. Tudo é 

relativamente perto. Centro bem bonito e arborizado 

• Cultura, mistura de etinias, pão fresquinho  

• Belezas naturais, praias, prosperidade 

• As praias, trabalho,  Natureza.  

• Itajaí é a melhor cidade para se viver 

• Raizes familiares e trabalho 

• Cidade bonita 

• Bairro São João Bairro vila operaria beira mar  

•  

Sem comentários  

• Hospitalidade, beleza e oportunidades 

• Boa localização no estado, qualidade de vida e clima agradável 

• Locomoção boa, saneamento e natureza/praias 

• Tranquilidade, proximidade de aeroporto, proximidade da capital 

• Cidade limpa 

• Limpeza,  povo de Itajaí é acolhedor,  Itajaí é privilegiada por ter tudo perto, praias, 

aeroporto... 

• Localização, trabalho e acesso a educação superior 

• As Praias e o parque do atalaia e familiares  

• Tem uma universidade de renome na cidade; as paisagens são muito belas; de certa 

forma é uma cidade segura (principalmente se comparada as cidades da região). 

• Oportunidade de ensino superior, a preservação de áreas comuns de lazer da 

sociedade e beira rio. 
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• Praia, clima, natureza  

• Saúde feminina 

• Mar. Educação.  

• Clima, litoral, natureza! 

• Clima 

• Segurança, tranquilidade, belezas naturais  

• Segurança "relativa", praias, canteiros floridos, limpeza das ruas em geral (as 

equipes maciças de limpeza são um exemplo de dar inveja à qualquer município do 

Brasil) 

• Comércio 

Bem estar 

• Natureza 

• Tem hospital, Universidade, não é grande nem pequena demais 

• Oportunidades de emprego, educação, natureza 

• Praias, tranquilidade e oportunidades  

• Praias , cidade limpa, ar puro 

• CIdade grande com todas as necessidades básicas, como hospital, mercaods 

grandes, bem como está localizada próximo à Balneário Camboriú, uma das 

melhores cidades para se viver no Brasil 

• empregabilidade, centro, e praias. 

• Ciclovias  

• a cidade em si - sua gente e suas belezas naturais  

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• Saúde, Mobilidade Urbana e Transporte Público. 

• vegetação - trânsito - calçadas 

• fornecimento de água / calçadas / transito  

• educação, saúde e cultura 

• A água, que é absolutamente horrível. Segurança pública, não me sinto seguro. 

Fornecimento de energia elétrica, muitos picos de luz acarretando na queima de 

produtos eletrônicos. 

• Facilidades com celesc semasa é. Muita burocracia 

Arte e cultura 

Saude 

• Segurança Pública, Transporte Público e Saúde  

• integração transporte ; abertura de novos loteamentos ; transporte público 

• Segurança, transito, transporte publico 

• achar uma solução para os moradores de rua que crescem a cada dia, segurança 

para andar a pé pela cidade, melhorar o transporte público (meu bairro tem poucos 

horários com ônibus, principalmente final de semana). 

• Trânsito de caminhões velhos, efeitos que estes caminhoes provocam no asfalto da 

cidade, poluição dos caminhões (muitos emitem fumaça preta) 

• Segurança (menos blitzes e mais combate à criminalidade), saúde (ampliação da 

lista de remédios fornecidos e celeridade na realização de consultas/exames 

específicos) e infraestrutura (transporte público de qualidade, ciclovias interligadas, 

parques locais, fluidez no transito, mudança no acesso ao porto, etc.). 

• precisamos de mais areas verdes e naturais, principalmente no entorno dos rios 

• Segurança, mobilidade hurbana, diminuição de verticalização 
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• Trânsito, ciclovias, infraestutura nos pontos turísticos  

• TRANSITO (urgente, é o pior que conheço) - Ciclovias - Calçadas 

• Educação, segurança e esporte  

• Trânsito, qualidade da água e urbanização nos bairros  

• trânsito , transporte coletivo , segurança 

• Organizar o transito, caminhões do porto com acesso proprio,  

• Poderia ter mais pontes, falta acesso em Itajaí de um bairro para outro. 

Falta contra turno, principalmente para adolescentes. 

Pessoas aposentadas no serviço publico, sendo contratadas com cargo de 

confiança, tirando a oportunidades de outros que estão iniciando. 

• Saúde, trânsito e estrutura 

• Mobilidade urbana e transporte público de qualidade  

• Mobilidade (fluxo de caminhões), segurança nos bairros, incentivo à cultura 

• Segurança, segurança e segurança 

• Urbanismo, exploração de recursos retornáveis como energia solar para iluminar 

postes de praças e não tem uma comunidade gamer  

• Transito, segurança, calçadas 

• Mais parque naturais. 

• Transito, segurança e atenção aos andarilhos nos cruzamentos 

• Saúde, mobilidade e segurança 

• Organização nos bairros e nas calcadas 

• Centro de itajai , Bairro são João , vila Operaria  

• Transporte 

• Segurança, saúde e educação  

• Ciclovias melhor interligadas, transporte público e eventos culturais 

• Meio de transporte público (valor absurdo), calçadas para incentivar pedestres e 

ciclovias sinalizadas/iluminadas para incentivar os ciclistas. Asfalto nas ruas sem 

remendo, visto que os buracos são causadores de acidentes (principalmente 

estrutura da rua Tijucas, péssimo planejamento atual)  

• Tráfico de drogas, violência doméstica, assassinatos 

• Segurança, trânsito  

• Atenção ao Bairros com todas as melhorias que possui o Centro. 

• Segurança - os políticos - numero de leitos para o SUS 

• Segurança sem dúvida é a principal.... 

• trânsito caótico (mais ciclovias, mais faixas de pedestres, remanejamento das ruas e 

avenidas, bem como das sinaleiras, etc); transporte público péssimo (deveriam ser 

contratadas mais empresas de transporte coletivo), saúde (contratação de mais 

médicos).  

• Arborização urbana, organização e fiscalização do trânsito. 

• Segurança pública, saúde e o trânsito  

• Trânsito 

• Saúde.  Minicursos culturais.  Mais parquinhos 

• Preciso pesquisar! 

• Locomoção 

• Transporte público - urgente, construção de ginásios e praças esportivas - mais 

atividades para crianças e adolescentes  

• Moro na rua Osmar Nunes, mão dupla, mas não há espaço para dois veículos e um 

estacionado. Assim como em tantas outras ruas periféricas. Numa questão de lógica, 
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basta que se alterne o sentido entre uma e outra, na sequência. Isto é utilizado na 

Argentina, tb no Balneário C. Mas aqui, parece que precisamos nos ajoelhar frente a 

Câmara de Vereadores, e enfrentar um longo processo burocrático. 

• O implantamento de ciclovias que eh um investimento baixo porém trás saúde que 

diminui o número de pessoas doentes em hospitais e diminuir números de carros 

com isso trânsito melhorado. Pirem pra cidade isso não eh bom pq diminui o impostos 

dos postos. Por isso não tem 

Investimento em cilhovias. 

• Respeito com a natureza 

• Mobilidade urbana, moradia e arborização/preservação ambiental 

• Segurança pública, iluminação e acessibilidade, principalmente em bairros 

periféricos  

• Segurança, desfazer as mudanças do bairro São Vicente realizadas desde que o 

robson coelho assumiu a codetran que por sinal vem fazendo um péssimo trabalho 

na minha humilde opinião e incentivo a geradores de emprego.. pra movimentar mais 

a economia da cidade, bem como sinto que Itajaí na sua maravilhosa beira rio deveria 

ser mais propícia a agito, movimento e vida noturna, a cidade precisa respirar com 

pulmões jovens, sinto que itajai é muito conservador ainda, nada se cria em nossa 

vida noturna além da praia brava... 

• O transporte municipal , menos assalto e mais policial na cidade 

• Planejamento urbano, mobilidade, e um governo menos corrupto, interessado em 

investir na melhoria do espaço urbanístico 

• Saúde, segurança, educação. 

• Calçadas  

• 1 - trânsito próximo ao porto sem precisar mexer na Av. Marcos Konder que é de uma 

beleza ímpar.  2 - Acesso a Av. Reinaldo Schmitausen. Um viaduto naquela região 

seria um desafogo para o transito regular e de caminhões.    3 - Trânsito próximo ao 

Cemitério da Fazenda , penso que algumas desapropriações naquela região e uma 

rotatória bem planejada seria o suficiente para a fluência melhor do trânsito em itajaí. 

Por favor não mexam na Avenida Marcos Konder - façam o binário com a 7 de 

setembro com já flui atualmente. Apenas repensam as suas extremidades . A rua 

Tijucas merece urgentemente uma reurbanização e penso com a maior prioridade 

entre todas.   

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• Audiências Públicas nos bairros. 

• propondo sugestões que sejam analisadas pelos organizadores 

• Eu já faço a minha parte, está faltando mais da parte da administração mesmo. 

• sugestões para o novo plano diretor 

• Opinando. 

• Sim, transmitindo as novidades e auxiliando na transformação. 

• Plebiscito sobre mudança antes de serem implementadas. 

• Sim. Por meio da internet podemos acompanhar os projetos e dar nossa contribuição. 

• Sim, sendo consultada nos planejamentos  

• Tendo opinião ouvida de verdade pelos decisores deste plano e um retorno sobre 

esse questionário preenchido, assim saberei que foi lido e tabulado. 

• Indiretamente já faço 
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• Posso participar de reuniõesm 

• Com mais questionários destes 

• Dando ideias  

• Como foi possível 

• Desenvolvendo pequenos projetos, espalhando boas ideias e tendo amizades com 

pessoas recém chegada em nossa cidade  

• no que puder ajudar 

• Sugestões de melhoria, apontando pontos a serem melhorados 

• Sim 

• Sim! Das que forem possíveis!  

• Usando transporte público de qualidade, desafogando o trânsito. A separação de lixo 

(incentivar). 

• sim, votando nas decisões importantes quanto a aplicação das verbas púbicas.  

• Sim, propondo ideias de melhorias. 

• Sim 

• Gostaria! Não sei como ser útil! 

• Sim. Me colocando à disposição para projetos esportivos  

• O que vocês propuserem, sendo razoável, a gente vê se dá pra ajudar. 

• Quero, mas não sei como 

• Participando de mais projetos sociais 

• Se voces leem as minhas respostas já me sinto participativo e desejarem de opiniões 

pessoais presentes estou a disposição.  

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    

 

Outros: 

• TV 

• site da prefeitura. 

• Site da prefeitura 

• por e-mail enviado pelo nosso RH 

• Conhecidos  

• Grupos de whatsApp 

• Amigos 

67%
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15%

0%
13%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros
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• Todos os meios acima e através de opiniões e ou informações que busco junto aos 

órgãos competentes  

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• Achei válida a iniciativa, parabéns. 

• Falta profissionalismo na administração da cidade. Excesso de funcionários, baixa 

produtividade e aplicação questionável de recursos. 

• Moradores deveriam ser ouvidos individualmente (não existem a internet e os 

cadastros individuais?) sobre quaisquer mudanças que os impactam diretamente. 

Chega de ingerência/incompetência e benefícios por parte de poucos. 

• Inclusão de ciclovias nas principais vias da cidade 

• A Praia Brava Norte deveria ser preservada, estimuladas as trilhas e escaladas, nas 

praias e àrea rural, como forma de turismo de natureza. Abrir a trilha do Farol e 

colocar mirantes. 

• Que o prefeito e o secretário de transito fizessem algo a respeito para acessibilidade 

(calçadas decentes) e mais ciclovias. Itajaí só pensa no caminhoes, ciclistas e 

pedestres são esquecidos. Que os agentes de transito multassem os motoristas que 

estacionam nas calçadas bem como os caminhoes container que trafegam 

livrevemente pelas ruas dos bairros, impondo enorme risco a população. 

O maior problema de Itajaí está no caótico transito e falta de pensarem nos ciclistas 

e pedestres. 

• A locomoção de Itajaí precisa ser melhorada na questão do trânsito, oferecendo 

transporte público de qualidade com preço razoável para que a população carente e 

até as pessoas que possuem condições, optar por usar o meio público, tendo um 

trânsito de qualidade. Além disso, a educação deve ser um ponto muito importante 

para investir, nas estrutura da escola, nas matérias estudadas, no incentivo dos 

professores e a família. A saúde sempre será importante, o hospital marieta e os 

postos de saúde dos bairros merecem atenção para como tratar os pacientes e dar 

amparo no que for necessário para o doente e a família, na espera por um quarto e 

também no tratamento a ser recebido.  

• Maior divulgação dos planos diretores. 

• Não  

• Liberação de prédios 

• Agradeço a pesquisa! 

• Não  

• A questão trânsito, está se agravando a cada dia. Não há como criar novas vias. Mas 

há como aprimorar o que já existe. No bairro São João, tem a empresa EX Logística, 

com balança rodoviária, que atrai frotas de carretas em meio a um trânsito caótico. 

Quem sabe poderia ser transferida para um região mais apropriada, que 

concentrasse a grande maioria destas empresas que causam enorme gargalo no 

trânsito urbano? 

• Façam logo uma licitação pra contratar uma empresa de ônibus que presta. Itajaí 

precisa ter um sistema de transporte público de qualidade e acessível, ou daqui a 

pouco a cidade vai parar, de tanto carro que tem.  

Não existira a possibilidade de firmar um convênio com outras cidades da região para 

atender a questão do transporte de forma mais global? O pessoal transita tanto por 

aqui, facilitar o transito entre as cidades vizinhas seria enriquecedor para todas de 

várias maneiras. 
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• Continuem fazendo pesquisas como essas e utilizando as de forma a melhorar a 

nossa cidade mais e mais ainda! Obrigado 

• Primeiro parabenizo a Administração Pública pelo empenho em tornar a nossa 

cidade cada vez melhor , atrativa , acolhedora aos olhos de sua comunidade e das 

comunidades que nos visitam e dizer que estão fazendo uma boa administração.  

Segundo repensar em todos esses planejamentos para a cidade em vista a 2040 , 

mas dizer que o presente é o que importa e nesse momento vejo como prioridade 

máxima VIA PORTUÁRIA porque é em torno dela que a cidade irá se desenvolver, 

ficando mais fácil de ser planejada. Agora com o Porto em plena atividade não vejo 

como protelar essa empreitada da VIA PORTUÁRIA . Terceiro - façam as melhorias 

necessárias mas POR FAVOR não mexam na fluência do trânsito da Av. Marcos 

Konder , apenas nas suas extremidades ( porto e Fazenda ) e muito menos na sua 

beleza natural. É raríssima uma cidade com tanta beleza em uma única via.    
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REGIÃO 07 – SÃO JUDAS / DOM BOSCO / VILA OPERÁRIA / CARVALHO / 

RESSACADA. 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 07, foram 

obtidas 778 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

 

 

45%

55%

Sim Não

98%

2%

Sim Não
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Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Travessa Arvoredo, Terreno baldio sem qualquer  tipo de cerca que impeça o acesso 

das pessoas. 

• Terrenos baldios. 

• Rua jose pereira liberato com jaco ardigo. 

• Não. 

• Na Rua Jose Copertino Chaves, atras do cemiterio da Fazenda, na entrada da Rua 

Ivo Atanasio Veiga. 

• Cidade Nova, na rua Otto Hoier, próximo a ponte da rua Jacob Ardigó. 

• Na rua Clito César Rebelo, próximo ao número 240, Rua Antonio Adão Dias esquina 

com Egon Schauffert. 

• Via portuária no Bairro Cordeiros. 

• rua Imbituba. 

• Não. 

• Na rótula da Univali com o bairro Nossa Senhora das Graças. 

• Rua Antônio adão dias. 

• Na entrada do matador Bairro nossa Senhora das Graças. 

• nas ruas da região rural - principalmente na Canhanduba e Itaipava. 

• Terrenos baldios. 

• No final das ruas Santa Luíza e Esperidião Graciliano da Silva e também nos termos 

vagos que se encontram na rua Jacob Ardigó. 

• Não. 

• Morro Ressacada. 

• Em cima do morro da Ressacada. 

• Esquina da escola Maria Dutra Gomes. 

89%

11%

Sim Não
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• Tem vários, acho que a prefeitura deveria colocar caçambas nos bairros pra serem 

depositados os lixos como móveis, TVs e outros... 

• Terrenos baldios. 

• Por vezes nas calçadas. 

• O morro da ressacada que não tem saída.  

• Terrenos baldios no contorno sul. 

• Não. 

• Sim, alguns terrenos estão abandonados e são locais sujos, como os dos bairros da 

região em que resido. 

• Não. 

• Não. 

• Cidade Nova, toca da raposa...  

• Não.  

• Não. 

• Não. 

• Depósito e queima de lixo. Coordenadas do Google Maps -26.922729, -48.671828 

• Não. 

• Terreno baldio na José Gall. 

• Sim terrenos na ressacada. 

• Na área onde fica o presídio.  

• Não. 

• rua José Siqueira esquina com Thadeu Kock. 

• Cidade nova. Frente ao CAIC. 

• Desconheço. 

• Terrenos baldios. 

• Não. 

• Sim no limoeiro. 

• Imóvel abandonado na Ressacada (Rua Professor Ondino G. da Silva) , na maior 

parte, são despejados entulhos. 

• Terrenos baldios.  

• Terrenos baldios. 

• Terreno esquina da Rua Professor Ondino G da Silva com Leopoldo Zarling. 

• Não. 

• Inúmeros Terrenos Baldios. 

• Não. 

• Terrenos na ressacada.  

• Na bica de água aqui na ressacada. 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 
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MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 

 

O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 
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De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias no centro? 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10. 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 
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Sim Não
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Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Expansão urbana horizontal. 

• "minha sugestão e construir longe dos bairros perto de rio beirinhos" 

• Explorar áreas mais afastadas da cidade. 

• Desenvolver regiões para o adensamento, bem como, outras para as moradias 

unifamiliares. 

• "A cidade não tem mais estrutura para crescimento no centro e bairros próximos, 

precisa crescer em bairros mais afastados, de preferência depois da BR101. Não 

temos estrutura com esgoto, luz, segurança e transporte público. " 

• não sou contra a construção de prédios ao lado de minha casa, desde que não se 

construa 50 prédios tudo no mesmo lugar. Deveria haver um estudo de impacto de 

vizinhança, sendo que onde houver muitos prédios a prefeitura criasse grandes 

praças arborizadas, para se ter áreas de sol o ano todo. e opções de lazer.  Outra 

coisa, os bairros como Itaipava e Santa Regina, já passou da hora de liberar prédios 

83%

9%

8%

Sim Não Talvez

88%

12%

Concordo Discordo
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de 10 andares ou mais, levar o desenvolvimento para estes lugares. incentivar as 

construtoras a irem para esses lugares, primeiramente com fazendo vias rápidas de 

acesso a estes bolsões de comunidades. 

• Incentivar a extensão da cidade para bairros como Espinheiros, Salseiros, Itaipava, 

Colônia Japonesa, etc. 

• Urbanização dos locais onde há moradias irregulares. 

• Que sejam feitos condomínios de prédios em uma determinada região, ou que os 

prédios sejam construídos deixando uma boa margem do terreno vizinho, por causa 

do impacto do sombreamento quando os prédios são muito altos. 

• Eu acho que deveria tirar as construções do centro da cidade e visto nossas ruas já 

não estão comportando o fluxo de automóveis ocasionando muitos engarrafamentos. 

• discordo porque após construção de prédios no bairro, perdemos a circulação de ar, 

ventos, as casas mais úmidas, porque os prédios cobrem a luz solar... 

• expandir para bairros mais afastados do centro e investir em transporte público de 

qualidade. 

• expandir a cidade para a Canhanduba e limoeiro, sentido Brusque. 

• Ter um controle populacional mais ativo. 

• Limitar a altura dos prédios e concentrar os prédios residenciais na parte central da 

cidade. 

• A zona rural de Itajaí é extensa, portanto, não falta espaço para expansão da cidade. 

• Reservar áreas e bairros destinados para construção de prédios. Assim, o morador 

poderia optar entre morar em um bairro com prédios ou em outro.  

• O problema que vejo é não no prédio mas na forma da construção vemos em Itajaí 

vários prédios feitos irregular e por assim em diante segue para cada novo prédio. 

• Incentivo público ao planejamento familiar gera melhor qualidade de renda e de vida. 

Prédios apenas nas áreas já degradadas. Altura deve ser realizada de acordo com a 

capacidade do local suportar o acúmulo de pessoas e veículos nos bairros. 

• Problema tem quer ser resolvido por quem busca governar, não o povo. 

• Controle da quantidade de edificações prediais, muito próximas na mesma rua, um 

plano de crescimento sustentável dos bairros. 

• eu sugiro que se reúna os órgãos públicos em um único setor administrativo, para 

evitar que o cidadão seja obrigado a andar pela cidade toda para resolver seus 

problemas, em decorrência desta unificação, construir condomínios bem 

estruturados nas áreas onde estavam os órgãos. com preços melhores para os que 

não podem pagar muito. Devemos nos espelhar um pouco em Brasília onde os 

órgãos públicos estão todos setorizados, (setor da saúde, administrativo, bancário, 

etc.). 

• Prédios são formas interessantes e importantes de construção, porém deve ter 

regras claras para questões de recuos, evitar muros cegos muito altos, etc. 

• Mais áreas livres e parques. 

• Deve haver limite de construções em cada região, pois o movimento dos prédios que 

já existem deve ser levado em conta juntamente com o conforto e Boa qualidade das 

ruas em que serão construídos.  

• Acho que prédio pequenos, de poucos andares como até 5 podem ser construídos 

mas prédios de 2” andares em bairros como Ressacada e Fazenda que ainda são 

bairros que possui bastante áreas preservadas, DEVEM SE EVITADOS!!!  

• "A construção de prédios é uma necessidade visto o grande número de pessoas que 

nossa cidade absorve a cada ano, quando digo absorve, estou me referindo a 

profissionais que veem nossa cidade como uma oportunidade, o aluno de nossa 
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faculdade, que muitas vezes ao terminar seu curso não retorna a sua cidade natal, 

acaba ficando e constituindo família por aqui, isto soma-se a outro grande problema, 

a mobilidade urbana, não temos mais espaço para tantos carros, percebo que em 

várias via da cidade, ainda existem terrenos de valor estratégico para rotas 

alternativas e são utilizados para construção de mais prédios. Vejo ruas estreitas, 

onde mal passa um carro de porte médio, com prédios de grande quantidade de 

apartamentos o que implica em mais carros naquele trecho, acredito que o grande 

diferencial seria aumentar as distancias permitidas para a construção desses prédios, 

e não um ao lado do outro como em nossa vizinha Balneário Camboriú. " 

• Acho que prédio pequenos, de poucos andares como até 5 podem ser construídos 

mas prédios de 2” andares em bairros como Ressacada e Fazenda que ainda são 

bairros que possui bastante áreas preservadas, DEVEM SE EVITADOS!!!  

• Edifícios devem estar longe de parques, respeitando as áreas de amortização, 

preservando a mata atlântica e a área “virgem” da cidade. Observando esses 

detalhes, é possível trabalhar em regiões mais favoráveis. 

• Planejamento. 

• a cidade tem bairros mais distantes que podem ser habitados. 

• Acho que deve verticalizar bairros com fácil acesso ou com vários acessos que não 

é o caso do meu bairro. 

• Explorar o interior.  

• Acredito na verticalização em grandes bairros, como o centro, para proporcionar mais 

espaços comerciais. Em bairros distantes aplicar um limite de altura para construção 

de edifícios residenciais para, assim, não impedir construções vizinhas de receber a 

visibilidade solar, que garante também a qualidade de vida da população, haja vista 

que a região possui umidade considerável que abrangeria doenças respiratórias. 

• Ampliação dos serviços públicos e comércios para áreas periféricas da cidade. 

• A cidade ainda possui um território inexplorado, o qual precisa de viabilidade 

estrutural (infraestrutura básica, transporte público etc). Entretanto, se a intensão é 

preservar versus uso da criatividade, sugiro que a prefeitura mapeie os terrenos 

baldios e, em conjunto as construtoras, estabeleçam metas de construção que de 

fato respeitem a legislação, com o adendo de equacionarem as distâncias das obras 

entre si. 

• Moro próximo a encosta de morro e área de preservação permanente, motivo pelo 

qual me mudei para este local. E extremamente retrogrado devastar ainda mais a 

natureza em prol de aumento habitacional. Que construtoras negociem com casas e 

estruturem prédios em locais que não ocasione impactos ambientais, ou ainda, que 

sejam estudadas melhorias de travessia da BR 101 para que aproxime a população 

de bairros como São Roque, Espinheiros e Santa Regina, visto que hoje este é o 

principal motivo pelo qual as pessoas não investem nestes locais, informação esta 

que lhes passo por trabalhar em imobiliária.  

• Investimento para termos bairros periféricos bem estruturados 

• Controle de natalidade e fechar as fronteiras para pessoas sem qualificação 

profissional e refugiados de outros países. 

• Distância mínima considerável entre cada prédio. Preservação da luz solar e corrente 

de ar. Calçadas espaçosas. Acesso discreto e seguro nas garagens e portarias. 

• Melhor planejamento. 

• Áreas livres de prédios, predominantemente casas. Prédios concentrados na região 

do centro. 

• Se a área foi designada para residências monofamiliar não concordo alterar o plano. 
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• Áreas específicas.  

• Criar uma lei de preservação mais rigorosa, pois os recursos naturais estão 

escassos, precisa investir em arborização para qualidade de vida. 

• Há muitos bairros pouco habitados na cidade, que estão distantes do centro e 

possuem capacidade para construção de polos comerciais e desafogamento do 

centro de Itajaí. É o caso de bairros como: Itaipava e Espinheiros. 

• Melhor o crescimento de bairros. então do que desvalorizar as residências e se nem 

tem plano para esse crescimento, ruas pequenas, falta luz direto, minha rua não tem  

calçamento, uma vergonha pra vcs. 

• Construção de prédios em bairros com esse perfil. A Ressacada assim como outros 

bairros (Ou regiões dentro de bairros) tem perfil de casas o que eleva e valoriza muito 

a qualidade de vida no local. Construir vários prédios traz alguns itens que devem 

ser resolvidos antes, como por exemplo trânsito, abastecimento de água, coleta de 

esgoto etc. Há bairros com perfil de construção de prédios em Itajaí e deveriam ser 

explorados essas regiões para tal perfil de construção. Sem esquecer de adequar a 

infraestrutura desses locais para tal. 

• "Nosso Bairro é um bairro pequeno e não podemos empilhar moradores sem se 

preocupar com o excesso de carros e com a dificuldade de entrada e saída. Itajaí é 

uma cidade com muitas terras, principalmente entre Canhanduba e Limoeiro, onde 

se pode planejar o seu manejo para moradias." 

• "O bairro ressacada tem muita área verde, e acesso já bem complicado para o centro. 

A construção de mais prédios vai acabar prejudicando o Parque da ressacada, uma 

mata muito importante para toda a cidade, e tornar o trânsito ainda mais caótico " 

• A cidade é grande, incentivar construções em áreas afastadas de centros muito 

povoado. 

• Construções em bairros afastados de grandes centros. 

• Crescimento irrepreendido como descrito no enunciado não é algo defensável, haja 

visto que é insustentável.  

• maior estrutura urbana para as construções ruas acessos esgoto e saneamento rede 

elétrica melhor e principalmente que incentivem os empreendimentos a terem mais 

de uma vaga de garagem por habitação.  

• Ampliar as áreas urbanas disponibilizando transporte urbano de qualidade e que 

atenda e que atenda as necessidades da cidade.  

• Ainda há muitas áreas disponíveis para urbanização horizontal, em especial após a 

BR 101. 

• Expandir para o lado de lá da br.  

• Adentrar áreas menos de centro para edifícios. Mas longe de áreas de preservação.  

• Existe muitas áreas livres na cidade. 

• Morei muitos anos na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro. Vi 

os bairros crescerem e perderem muito das qualidades que tinham. Acho importante 

um plano diretor consciente, onde exista uma altura máxima, ou prédios de no 

máximo 3 ou 6 andares.  Prédios mais altos que estes, só servem para a prefeitura 

arrecadar mais IPTU e para algumas construtoras ficarem muito ricas. Obs.: 

Trabalhei em algumas das grandes construtoras do Brasil em cargos de confiança 

como Odebrecht, Gafisa e Brookfield. 

• Ocupação e planejamento para bairros com mais espaços em ruas principais  

• Sugiro que para construir seja levado em consideração a estrutura do bairro como 

acesso, rede de esgoto e energia elétrica. Itens que não estão sendo levados em 

consideração no bairro Ressacada. 
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• Áreas menos povoadas, espinheiros, salseiros, Itaipava. 

• Expansão para as áreas periféricas, ainda não habitadas. 

• Em Itajaí ainda há muitas áreas com possibilidade de crescimento como Itaipava, 

Limoeiro, etc, mas sempre vêem o bairro Ressacada como um nicho de lucro para 

construtoras por ser um bairro de classe média alta. Quando comprei o meu terreno 

aqui, o fiz por ser um bairro majoritariamente residencial com casas. 

• Construção em bairros mais afastados para valorização local. 

• Construir edifícios em áreas com enormes quantidades de casas e mais terrenos 

baldios. Não podemos prejudicar uns para beneficiar outros. 

• Acho que Itajaí tem um ótimo potencial ecoturístico, e a partir da verticalização e 

ocupação mal planejada e desenfreada, perdemos nesse nicho e ao mesmo tempo 

nos tornamos ineficientes no de expansão demográfica e construção civil. Uma 

cidade do padrão de Itajaí, antes de magnetizar construções para suprir a migração 

e consequente aumento demográfico, merece investimento em saneamento básico, 

além do manejo correto de suas APPs e belezas naturais. 

• Deve se estender pata as áreas consideradas rurais desabitadas. 

• Existem diversas áreas onde é possível construir prédios e que não são em bairros 

onde atualmente não é permitido prédios. Itajaí tem um interior imenso para isso.  

• "O termo ""edifício"" não contempla a escolha. Habitações de até 3 andares não 

causam o mesmo transtorno que uma construção de 15 andares. O bairro Ressacada 

não oferece infraestrutura (tráfego, esgoto, água, etc) para a mudança que ocorre 

quando se substituem duas casas (nas quais habitam em média 8 pessoas) por um 

edifício de 15 andares com 4 apartamentos por andar (nos quais habitam em média 

180 pessoas).  

• Sugiro o melhor aproveitamento de novos loteamentos (como Santa Regina) e que 

se monte desde já a infraestrutura necessária, inclusive transporte urbano." 

• Ainda temos muita área livre. E mesmo assim deveria ser organizado, planejado 

locais que se concentram prédios e  bairros somente de casas. Isso é planejamento 

urbano  

• Construir nos bairros mais distantes, como Itaipava, Espinheiros, Cordeiros, Mirra. 

Tirar o foco do  centro e PRINCIPALMENTE da Ressacada! 

• Prédios devem ser feitos no centro e bairros mais próximos ao centro, preservando 

os bairros com casas e áreas arborizadas 

• Expandir a construção dos prédios para áreas livres como bairro Itaipava, entre 

outros. O centro e arredores estão entupidos de prédios. Meu bairro é colado a área 

de preservação da mata atlântica. 

• O Centro e os bairros ja está O superlotados, deveriam explorar os bairros mais 

afastados. Sem contar a quantidade de carros existentes, dirigir por Itajaí Ta sendo 

um inferno nos últimos anos, principalmente nas horas de pico e dias de chuva. 

• Que fação uma área bem longe do meu bairro com prédios.  

• Criar áreas delimitadas residenciais mistas e residenciais de uso unifamiliar. Assim 

teria uma hierarquia habitacional, onde os moradores poderiam escolher em qual 

configuração urbana morar.  

• Prédios de no máximo três andares.  

• O centro da cidade é uma região adequada para construção de prédios. Não em 

áreas de preservação ambiental como a Ressacada. Deve haver um controle muito 

rigoroso para evitar arranha-céus em locais onde os serviços públicos e condições 

ambientais não comportam. Existe muita área disponível nos bairros. Não há 
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necessidade de toda essa especulação imobiliária, que só beneficia poucas 

empresas e não a população. 

• Sugiro mais loteamentos com casas nos bairros ao em torno como Bairro Santa 

Regina, Itaipava, etc, com melhor estruturação desses bairros e seus acessos. 

• Onde moro e uma área residencial e matas nativas creio o desmatamento de nossa 

mata seria avassaladora. Está ótimo como está prédios seria para o centro. 

• É preciso construir prédios em áreas já ocupadas por construções ou em áreas que 

não são de morraria ou vegetação intacta.  

• Acho essa pergunta bem tendenciosa visto que querem aprovar a construção de mais 

prédios para atender as construtoras, e não, novos moradores. Mas respondendo a 

pergunta, existem bairros do outro lado da BR que podem atender essa demanda, 

como Itaipava por exemplo.  

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• NÃO. 

• Deposito lixo. 

• Não, a grande maioria não tem qualquer tipo de utilização que não seja o deposito 

irregular de lixo. 

• Não. 

• Não são utilizados. 

• não pelos moradores, mas utilizado para uso de drogas por dependentes químicos e 

deposito de lixo. 

• Jogam entulho, lixo. O mato cresce até o teto da casa vizinha e o dono não corta. 

Acumula insetos e outras pragas. 

• Não é utilizado. 

• Lixo. 

• não sei. 

• Não. 

• Não são utilizados. 

• Não. 

• Pelo contrário, vejo estes terrenos abandonados, com muito mato e por diversas 

vezes com lixo. Há proliferação de preás e outros bichos. Creio que deve se exigir o 

62%

38%

Sim Não
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mínimo de cuidados dos proprietários dos lotes, como a limpeza e construção de 

muro ou cerca. 

• Está abandonado criando mato... 

• Não são utilizados. Proprietários abandonam gerando mato, bichos e às vezes abrigo 

para andarilhos. 

• Não. 

• a maioria dos proprietários de terrenos baldios não são penalizados por não fazerem 

as calçadas e muros no padrão que o urbanismo municipal define. 

• Utilizado como lixão. 

• Não é usado, e não tem calçada as pessoas desviam. Absurdo não multarem o dono 

para murar e calçar.  

• Não... e a PMI não toma providências para que aja calçamento e os mesmos sejam 

murados ou cercados e também que se mantenha limpos. 

• Não. 

• Não. 

• Alguns são utilizados para treinos a cavalo.  

• Não. 

• Alguns são utilizados para treinos a cavalo.  

• Não. 

• Não. 

• para por lixos irregulares. 

• Não é usado. 

• Poderia ser construídos prédios com aptos com preços mais baratos. 

• Liberar para construções multifamiliar... 

• Não. 

• Deveria ser incentivada a construção de prédios na Ressacada tem muitos terrenos 

baldios e grandes poderia ser aproveitado.  

• As crianças soltam pipa e alguns depósito de lixo. 

• Não. 

• Não estão sendo utilizados poderia sim ser feito construções multifamiliar. 

• Deveria ser liberada a construção de prédios pois é um lindo bairro a Ressacada. 

• Não. 

• Não. 

• Terreno baldio, ė sinônimo de lixo, incentivar a expansão de prédios. 

• Deposito de lixo. 

• Abandonados e deposito de lixo. 

• Lixo abandonado. 

• Pra jogar lixo. 

• Sim liberação de prédios no bairro Ressacada. 

• Acumulo de lixo. 

• Incentivar a construção de prédios. 

• Acúmulo de lixo.   

• Estão abandonados a maioria. 

• A maioria pra deposito de lixo. 

• Sim, para deposito de lixo. 

• Não. 

• Não. 

• Alguns deles tem lixos.  
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• Não. 

• Não. 

• Apenas com propaganda. 

• Infelizmente não. Pelo contrário, é um eterno descaso o cuidado com o terreno, vindo 

este a ser limpo somente após inúmeras denúncias a prefeitura, que pouco tem 

adiantado, e quanto o proprietário "construtora Cativa" toma alguma providencia, e 

de somente corte do mato, ficando um acumulo de palhas no terreno, e a mercê de 

vários bichos, onde estes por consequência adentram em nossas casas, como 

aranhas, caramujos africanos, cobras... 

• Não. 

• Não é utilizado. 

• Lixo. 

• Não são lotes que futuramente o proprietário vai construir uma casa pois como é 

natural é de sua legítima propriedade e posse só deverá mantê-lo limpo. 

• Não. 

• Não. 

• Horta comunitária. 

• já estão loteados.  

• SIM COM LIXO. 

• Depósito de lixo e esconderijo de usuários de drogas e ladrão. 

• Não.  

• Pouco utilizado. 

• Sem uso. 

• São utilizados para colocar animais ou restos de construção. 

• Não.  

• não usam. 

• não usam. 

• São terrenos privados e assim são respeitados. 

• NÃO.  

• Não é utilizado, somente mato crescendo. 

• Não.  

• Moro no bairro a trinta anos e os que conheço com terras querem vender pra fazerem 

prédios. Mais não conseguem. 

• Não.  

• Nenhuma. 

• Não. 

• Não.  

• Depósito de mosquito e lixo. 

• Mosquito e lixo. 

• Lixão. 

• Não. 

• NÃO. 

• Lixo. 

• Estacionamento de veículos. 

• Tem que cobrar direto da dissociação de moradores e grupo do bairro para tomarem 

as devidas providências.  

• Criando mato.   

• Lixo ratos bagunça drogas. 
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• Só mato. 

• Criando mato.  

• Não.  

• Não.  

• Não. 

• Com plantações e arborização. 

• Como investimento. 

• Mato. 

• Não vejo os moradores utilizando os terrenos. 

• Estacionamento. 

• Apenas como especulação imobiliária.  

• Não. 

• Não sei. 

• Os que existem não são utilizados, exceto por pessoas que aproveitam para 

descartar entulho. 

• NÃO. Nem tampouco existe fiscalização e cobrança do poder público para que os 

donos cuidem e construam ao menos calçadas. 

• Não são utilizados.  

• Como lixão, infelizmente. 

• Vagabundos e mato. 

• Vagabundos e mato propício para assaltos.  

• Lixo. 

• Alguns são de estacionamento. 

• Mato.  

• Sem utilização.  

• Não são ocupados por nada. 

• Não está sendo utilizado no momento.  

• Não é utilizado no momento. 

• Para depositar lixo. 

• Bem conservado e alguns com obras inacabadas.  

• Mato. 

• Não.  

• Não. 

• E utilizado como lixeiro, criação de mosquitos e usuários de droga. 

• Criador de sujeira. 

• Nada. 

• Lixo. 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 
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Outros: 

• Criar espaço de convivência, tipo praças. 

• lotes baldios que sejam limpos, gramados ou brita para evitar bichos, se o proprietario 

não fizer a prefeitura faz e cobra 

• Criação de hortas comunitarias onde os estudantes dos colegios de cada bairro 

seriam estimulados a plantar, cultivar, e entender a importancia da agricultura para a 

sua subsistencia. Os proprietarios que nao cedessem os terrenos baldios para hortas 

comunitarias deveriam ser obrigados a plantar gramado por toro o terreno e manter 

limpo, asseado. 

• O município deve por lei respeitar o direito de propriedade, porém, sem deixar de 

notificar e multar os proprietários que abandonam os lotes, que acabam virando 

lixões ou focos de pragas e doenças. 

• Ortas comunitárias  

• Se o dono concordar o terreno pode ser utilizado para uma horta comunitária 

• multar o proprietária caso não mante-los limpo e cercados. 

• obrigar ao proprietários, através de leis, ha manter os terrenos limpos e cercados. 

• Que haja fiscalização para que sejam limpos, cercados e quem sabe aproveitados 

pelos moradores para atividades comunitárias 

• Criação de hortas comunitárias 

• obrigar o proprietário a manter fechado e limpo 

• Manter limpos e cercados.. 

• Notificar para murar e manter limpo sempre. 

• Dar alguma utilidade pública temporária (dando-se para isto algum incentivo fiscal), 

para que se mantenha, a exemplo, uma horta comunitária, parquinho, até que o 

proprietário resolva por fazer outro uso da área 

• Multar os donos para que cerquem e façam calcadas 

• Garantir que os proprietarios façam a manutencao do terreno para que nao se torne 

um deposito de lixo e vegetacao que estimule a proliferacao de pragas, mosquitos e 

doenças como a dengue 

• Criar áreas de lazer a coletividade  

63%
7%

5%

25%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros
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• Deveria construir nesses terrenos prédios multifamiliar pois temos falta de moradias 

pois a cidade cresce muito. 

• desvios para agilizar o transito e bolsões de estacionamento gratuito. 

• Deveria ser liberada a construção de prédios 

• Deveria ter incentivo pra construir prédios.. 

• Deveria ter mais construções multifamiliar.. 

• Construir predios, aqui ta parado no tempo 

• Expansão de predios, construcão civil é gerar emprego e oportunidades 

• Construcão civil= prédios e mais emprego 

• Construir prédios 

• Prédio é evolução 

• Estimular a construcão de predios 

• Estimular a construção de prédios 

• Construção deveria ser estimulada 

• Contruir predios, principalmente na ressacada 

• Construir edificios 

• Construção de predios seria a melhor opção 

• Estular a comstrução de edifícios 

• Construção de edifícios 

• Hortas comunitárias  

• Ao menos manter limpo e com calçada na testada. 

• Construção de parques, praças, áreas verdes, ambientes de convívio social 

• Fazer com que o proprietário cumpra a função social da propriedade 

• quem sabe transformar em área para utilização da população, quem sabe inclusive 

uma área de horta comunitária, incentivando a população ao cuidado do espaço, e 

assim refletindo tambem em atividade, recreação e exemplo a nossas crianças. 

• Creches, escolas, postos de saúde e posto de segurança. 

• Cobrar / incentivar o cuidado pelos proprietários 

• Se existe o lote temos que respeitar a lei o proprietário que pague os seus impostos 

e o mantenha sempre limpo. 

• já estão loteados 

• Se for do poder público, e ocupá-los para abrigar órgãos do município e economizar 

com aluguéis.  

• Edificios  

• Manter os proprietários avisadks para limparem, as pessoas tem.direito de ter 

terrenos 

• Manter limpo para evitar problemas como insetos e roedores. Em algum momento 

esses lotes serão ocupados, devendo respeitar o perfil construtivo predominante 

naquela região  

• Obrigar o proprietário a fazer calçadas murar e manter limpo. Aplicando taxa 

progressiva do IPTU chegando ao ponto do proprietário construir ou vender o terreno.  

• Aplicar multa para que mantenham limpos. 

• Fazer prédios, assim nosso bairro terá menos assaltos  

• Construção  de prédios.. 

• Fiscalizar regularmente para que o proprietário mantenha sempre limpo 

• Construir crescer desenvolver 

• Construir  

• Construção  prédios, casa e outros 
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• o proprietário deve decidir. 

• Criar hortas comunitárias  

• Deve ser feito orta comunitária  

• E do dono ele sabe o que faz 

• Altas cobranças de impostos e encargos. 

• Fazer hortas organizadas pelos moradores. 

• Limpeza 

• Hortas comunitárias, replantio de vegetação nativa nas margens do rio Itajaí mirim 

• Obrigar o proprietário manter limpo 

• Limpar  

• Respeitar o direito de propriedade em primeiro lugar. Depois cobrar do proprietario 

que faça muro e calçadas 

• Utilizar os terrenos somente para construção de casas, e não prédios!  

• toda pessoa tem direito de ter lotes vazios porém, deve mantê-los limpos e com 

calçada. 

• Obrigar os respectivos proprietários a manterem limpos enquanto baldios e exigir 

requisitos mínimos de acordo com o padrão de imóveis ao arredores 

• Construir 

• Construção  

• Manter limpo e seguro, longe de ocupação irregular de moradores de rua. 

• Construir edificar  

• Os donos dos terrenos devem cuidar e murar seus terrenos. 

• A prefeitura deveria incentivar a comunidade a usar os terrenos, em parceria com os 

proprietários, para cultivar hortas comunitárias. Refiro-me a fazer um programa de 

incentivo, em hipótese alguma intervir ou dizer o que o proprietário deve fazer. 

• incentivar o cultivo de hortas comunitárias  

• Manter limpo e cercado. 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica,etc.)? 

 

 

75%

25%

Sim Não
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Consultas com especialistas. 

• Cortesia e atendimento dos profissionais e maior agilidade no atendimento. 

• mais médicos, e agilizar exames e filas. 

• Demora. Filas. Investir mais. 

• Agilidade no atendimento, encaminhamentos e exames. 

• Prioridade ais exames. 

• Mais investimentos em prevenção. 

• Agilidade nos atendimentos. 

• Mais respeito no atendimento e no gasto público. 

• Nas unidades de saúde deveriam ter mais médicos durante a noite e madrugada, 

que é quando a população carente mais precisa. 

• O cabidão de empregos, gastos milionários com palestras, propagandas do governo, 

cantores caros em festas, os cafezinhos, carros, combustíveis, telefones, tudo 

bancado às custas do suor do povo. Que tal usar mais esse dinheiro em benefício do 

povo? 

• Treinamento de atendimento, cordialidade e atenção ao paciente. 

• A reativação do programa saúde da População Negra, para atender melhor essa 

população que é quem de fato usa os serviços de saúde pública de Itajaí. 

• A demora para conseguir consultas com médicos especialistas, ortopedia e 

dermatologia por exemplo. 

• abertura de mais posto de atendimento nos bairros. 

• Ter mais médicos. 

• O treinamento dos colaboradores para uma melhor prestação de serviço e 

atendimento. 

• forma de agendamento de consultas e o tempo para atendimento. 

• Tudo: mais médicos, remédios, exames, tudo. 

0 20 40 60 80 100 120 140
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• Ter mais especialidades médicas disponíveis e exames complexos em menor tempo 

de espera. 

• Demora no atendimento.  

• O atendimento ao usuário do sistema. 

• Médicos serem mais capacitados e atenderem sem pressa. 

• Menos filas. Mais profissionais.  

• Agendamento de procedimentos por telefone. 

• Colocação de um postinho de saúde... 

• Agendamentos de consultas e exames com mais celeridade. 

• se for pensar em futuro, devemos nos espelhar no Cis do São Vicente, construir um 

para cada bairro. 

• Agendamentos devem ser cumpridos com mais rigor de horário, pois mesmo com 

hora marcada se espera muito. 

• Agilidade. 

• Tudo. 

• Infraestrutura e profissionais de qualidade.  

• Falta e profissionais e os que lá se encontram são despreparados para o 

atendimento.  

• Mais agilidade nas consultas, no atendimento ao paciente.  

• menos fila.  

• agilidade nos serviços, muitos ainda são manuais, sem um sistema de computadores 

para auxiliar os servidores. 

• Mais agilidade nas consultas, no atendimento ao paciente.  

• Falta muita estrutura.  

• Postos mais estruturados.  

• Atendimento rápido. 

• medicina preventiva MAIS eficiente. 

• Profissionais com ética seria mais interessante. 

• Atendimento especializado. 

• Atendimento, medicamentos, estrutura. 

• Mais médicos para atender a demanda.  

• Menos burocracia. 

• Segurança. 

• Abrir mais postos de saúde.  

• Servidores com disposição para trabalhar de verdade. 

• Servidores com disposição para trabalhar de verdade. 

• Não tenho conhecimento do que buscam nesta resposta. 

• Atendimento.  

• Qualidade no atendimento. 

• Qualidade do atendimento nos PAs e nas unidades de saúde. 

• Atendimento, informações, infraestrutura médico/hospitalar. 

• Atendimento, agendamento, filas, estrutura das unidades. 

• parabenizo ao Município pelo UPA de Cordeiros, e acredito que meu bairro poderia 

ter algo nestes moldes. 

• mais médicos. 

• Rapidez no atendimento. Qualidade no atendimento. Mais profissionais da saúde. 

Melhoria nas estruturas a fim de disponibilizar local confortável, arejado, limpo, etc. 

aos que águardam atendimento, etc. 
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• Descentralizar o atendimento. 

• Horários de funcionamento estendidos. Mais médicos. 

• tempo de espera para atendimento.  

• MÉDICO CAPACITADOS E COM VONTADE DE TRABALHAR.  

• Política de saúde mais eficiente, informatizar todo sistema e investir em tecnologia 

de diagnósticos e qualificar os recursos humanos no centro integrado CIS, reciclar 

os profissionais desde o atendente em todos os postos.  

• tempo de espera de exames e atendimento.  

• É necessário o aumento das equipes de atendimento, principalmente a formação 

médica. 

• Mais médicos nos Postos de Saúde. 

• Mais agilidade na realização de exames, cirurgias e outros procedimentos.  

• o atendimento, e o tempo de espera. 

• o atendimento, e o tempo de espera. 

• Melhorar a infraestrutura do Posto de Saúde. Cadeiras manchadas, papel de todo 

tipo colado nas paredes, móveis velhos... 

• Sim.  

• Estou águardando um exame a quase um ano e nada ainda. 

• Melhor medico e mais profissionalismo deles, enfermeiros tbm. 

• Análise de perfil de demanda alocando mais profissionais para os horários de maior 

movimento evitando que o pessoal que necessita fique muitas horas águardando. 

Também trabalhar com agendamento de retornos em consultas, diluindo os picos de 

movimento.  

• Fazer mutirão para diminuir a fila de atendimentos. 

• Não uso. 

• Equipar melhor os hospitais. 

• Mais remédios. Melhores profissionais. 

• Possibilidade de agendamento de consultas por telefone. 

• Postos precários com poucos profissionais.  

• Gestão de saúde. 

• ser rápido os atendimentos nos postos de saúde. 

• Posto de Saúde Próximo. 

• Segurança.  

• Atendimento com as pessoas: informação. 

• um posto saúde. 

• Médicos.  

• mobilidade urbana saúde e segurança pública.  

• Atendimento.  

• Ampliar o atendimento.  

• Atendimento.  

• Menor fila de espera.  

• Parar com as terceirizações nos hospitais da cidade. 

• Consultas. 

• O atendimento dos médicos. Melhorar o atendimento de forma geral. 

• Sempre tive plano e só fui ao posto tomar vacina. Demorou um pouco mas fui bem 

atendido. 

• Mais rapidez na realização de exames. 

• Construção de outras UPAS. 
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• Contratação de mais profissionais. 

• Mais médicos e postos de saúde. 

• Ampliação dos horários. 

• Qualidade, infraestrutura e atendimento adequado.  

• Atendimento aos postos de saúde. 

• Agilidade no atendimento.  

• Profissionais mais capacitados; mais profissionais por área; clínicas populares. 

• Mais pediatras no sistema único de saúde.  

• Ter mais médicos e diminuir a fila de espera para exames de alta complexidade. 

• Mais profissionais de saúde, consequentemente melhorando no atendimento. 

• O atendimento nos postos, horário estendido, informação de quais serviços tem os 

postos e material disponível (vacinas, termômetro, remédios). 

• Melhor atendimento. 

• Infra estrutura e qualidade no atendimento. 

• Atendimento remédios médicos. 

• Tudo. 

• Muita coisa, principalmente mais agilidade nos atendimentos que demoram até 

meses. 

• Remédios e atendentes. 

• Estrutura de pessoal e número unidades.  

• A qualidade no atendimento e infraestrutura.  

• Mais médicos.  

• O tempo de demora para conseguir consulta. 

• Mais agilidade, mais preparo dos profissionais atendentes. 

• Qualidade no atendimento como atenção ao próximo. 

• Exigir que os médicos cumpram os horários determinados. Aumentar a tecnologia no 

serviço de recepção e encaminhamentos dos pacientes. 

• As filas das consultas específicas. 

• Reduzir o máximo tempo para consulta e procedimento por isso existe muitas 

desistências sem aviso. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Plano de ensino e profissionalização do adolescente. 

• Diversificação das atividades, maior estímulo à prática de esportes, cultura, música.  

• fila de espera de creches, professores.  

• Mais escolas com atividade integral e melhor controle da divisão do espaço por faixa 

etária.  

• Atividades no contraturno. 

• Maior incentivo a formação de Professores e profissionais da área. 

• Capacitação dos professores, principalmente de primário, tem "profeÇores" que não 

sabem nem escrever. Escola em turno integral com oficinas em música, esporte, 

artesanato, língua estrangeria, seria o ideal. 

• Precisa preparar essas crianças e adolescentes para o futuro. A era da decoreba já 

passou. Tem que ter mais oficinas temáticas, feira de ciências, aulas de 

empreendedorismo, e finanças básicas. aulas de esportes como judô ou caratê que 

ensinam a criançada a ter disciplina e respeitar os mais velhos. As crianças e 

adolescente deveriam ter aula de música já desde cedo também. Já dizia Aristóteles 

e Platão: Música e Ginástica fazem bons cidadãos. 

• O cabidão de empregos, gastos milionários com palestras, propagandas do governo, 

cantores caros em festas, os cafezinhos, carros, combustíveis, telefones, tudo 

bancado às custas do suor do povo. Que tal usar mais esse dinheiro em benefício do 

povo? 

• Segurança nas escolas de 1ª a 9ª série. 

• O fortalecimento dos programas já existentes. 

• Penso que a escola poderia aprimorar mais o aprendizado dos alunos. Por exemplo 

os alunos que se destacam não são incentivados a evoluir, porque a maioria dos que 

estão em sala de aula tem dificuldades. Ou seja, os bons são puxados para baixo 

por causa dos que tem dificuldades. 

• Valorização do professor para melhores profissionais. 

• maior cobertura da esf e implantação do atendimento domiciliar por diversos 

profissionais da saúde aos acamados. 

• Não utilizo o sistema público, mais percebo que o bairro é bem atendido por escolas 

publicas 

• Deveria começar por ter uniformes de qualidade. 

• Estimular a pesquisa, a meritocracia e acabar com a aprovação dos alunos que não 

tenham atingido a média necessária. 

• Não permitir celular no centro educacional.  

• Atividades para os alunos ficarem mais tempo na escola, como atividades fora do 

horário de aula, assim ficariam menos na rua e diminuiria a entrada precoce na 

violência e drogas. 

• Ensino não se atualizou com o passar dos anos. 

• Implantar escola em tempo integral, inclusive atividades no final de semana. 

• qualidade de vida e remuneração aos profissionais da educação. 

• Maior oferta de vagas para ensino fundamental e médio, acabando com enormes 

sabatinas para conseguir matrícula para nossos filhos.  

• Mais estímulo à leitura, mais educação esportiva, aulas de robótica, laboratórios para 

aulas de ciências... 

• Mais incentivo. 

• Infraestrutura e incentivo.  
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• Se dentro dos pátios das escolas e ao seu redor são descartadas as embalagens 

consumidas por seus alunos, professores e demais... algo está errado. 

• Tem que subir a régua...ensino público é muito básico, as crianças não aprendem de 

fato. 

• Foco nas matérias principais = Matemática, Português, Química, Física, Geografia e 

História, deixar um pouco de lado esse negócio de trabalho em grupo, maquetes que 

acabam sendo produzidas pelos pais. 

• Qualidade do local de ensino e do ensino em si! 

• Qualidade do ensino. 

• Escolas mais estruturadas e com segurança.  

• Voltar aos tempos antigos. 

• Escolas sucateadas, superlotadas. 

• Mas escolas.  

• Uma forma de cobrar a falta de responsabilidade dos responsáveis.  

• Estrutura, salário dos funcionários. 

• Colocar cargos por competência.  

• Escolas de tempo integral.  

• Mais escolas de tempo integral.  

• Colocar professores mais capacitados.  

• Controle de entrada e saída dos alunos.  

• Controle de entrada e saída dos alunos.  

• Não tenho conhecimento do que buscam nesta resposta. Não tenho conhecimento 

do que buscam nesta questão. 

• Infraestrutura e mais capacitação aos mestres.  

• Qualidade do ensino. 

• Programas para o combate à evasão escolar, estímulo à correção salarial dos 

professores e ao constante aperfeiçoamento, dentre outras medidas (olhar o que a 

Finlândia fez nos últimos 50 anos). 

• Não tenho como opinar pois não utilizo do serviço.  

• Crianças mais educadas e interessadas. 

• Tudo.  

• Qualificação dos professores. Mais creches. Compromisso com a entrega dos 

materiais.  

• MAIS REGRAS DENTRO DA ESCOLA. 

• Melhores professores, melhor infraestrutura. Tenho que pagar 2 mil d escola 

particular para minha filha devido a péssima educação pública deste país. 

• Criar projetos que impactem no cotidiano dos professores e alunos, uma educação 

mais atuante e participativa, adotar outros métodos de ensino entre eles educação 

no trânsito, e respeito as particularidades de cada criança sem interferir no curso 

natural, tem coisas que são atribuição da escola e outras dos pais, percebo que 

querem misturar isso. Preparar cidadãos e não Pessoas alienadas a conceitos. 

• O resultado da qualificação do aluno. 

• Conservação dos ceis e escolas... com mais manutenção e reposição efetiva de 

material didático. 

• Infraestrutura muitas vezes precária. Qualidade dos profissionais é desestimulante 

aos alunos. 

• A valorização aos profissionais que atuam nas diversas funções, bem como melhores 

adequações para as atividades das disciplinas. 

• Mais incentivo aos professores. 
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• Professores capacitados, e que amem a profissão. 

• Professores capacitados, e que amem a profissão. 

• Sim.  

• Não uso. 

• Equipar e construir mais escolas. 

• Professores qualificados. 

• Destinação de recursos para remunerar melhor os professores e construção de 

novas creches e escolas. 

• Maus escolas.  

• Creche no nosso bairro. 

• Escola e creche próxima. 

• Qualificação dos profissionais.  

• Menos política, mais educação. 

• Melhor remuneração dos professores e escolha democrática dos administradores por 

parte da comunidade. 

• creche e escolas. 

• mais creches e escolas.  

• Mais escolas com período integral. 

• Qualificar constantemente os professores e manter as escolas em condições de uso. 

• Infraestrutura. 

• Ensino de melhor qualidade e escolas mais seguras. 

• “?” 

• A escola que minha filha estuda é excelente, não posso opinar sobre a pública. 

• Vagas nas creches. 

• Professores e a cultura educacional. 

• Espero isso do Brasil Urgente. Temos que rever a educação e as pessoas / alunos 

que estão usando-a. Inadmissíveis crianças marginalizadas estudando junto com os 

demais alunos. 

• Nível em português e matemática.  

• Valorização dos professores. 

• Ampliação dos colégios e manutenção dos mesmos. 

• Maior cobrança de qualidade. 

• Melhor e mais rígida educação. 

• Qualidade. 

• Tudo. 

• Continuar a expansão universitária. 

• Integração entre diferentes áreas do conhecimento, inclusive.  

• Infraestrutura e segurança.  

• As crianças terem obrigação de estudar para serem aprovadas, e não simplesmente 

serem empurradas para as séries posteriores sem base alguma, simplesmente para 

que as estatísticas apontem uma qualidade de ensino que não se tem. E também ter 

mais escolas em tempo integral 

• Melhorar a infra estrutura das escolas. 

• Qualificação de professores e profissionais, uniformes entregues em tempo, 

segurança, avaliação rigorosa (não passando estudantes de ano e pronto). 

• Dar mais assistência aos professores, como curso e melhor remuneração. 

• Capacitação dos professores, infra-estrutua adequada, maior participação da família 

junto as instituições de ensino. 
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• Respeito ao professor. 

• Respeito ao professor. 

• Muita coisa. 

• Valorização do professor.  

• Mais salas de aulas. Sala com 40 alunos no Avelino Werner não tem como o 

professor ensinar e as crianças aprenderem. Regime mais rígido para as crianças. 

Educação tem que ser a prioridade para um futuro melhor. 

• Parece que existe um consenso de que não se pode puxar muito pelos alunos. Mas 

isso não é verdade. Os alunos são muito inteligentes e sedentos por desafios. Falta 

acreditar no potencial e dar mais conteúdo. Caso contrário abre-se um fosso 

educacional entre as classes. 

• Mais valorização dos professores, mais ética e princípios morais.  

• Universidade Federal. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Tudo. Poucas atrações. 

• Mais atividades culturais no teatro e nos espaços culturais da cidade incluindo as 

praças.  

• mais eventos, como teatro e shows. 

• Conversando uma vez com um musico de Itajaí, ele me passou que as leis de 

inventivo a cultura estão sempre privilegiando com recursos os mesmo de sempre. É 

muita burocracia para lançar um livro com recursos públicos, ou gravar um CD de 

música. Incentivar os festivais de música em Itajaí. Os festivais de arte. Quando Itajaí 

teve uma mostra nacional de arte?  

• O cabidão de empregos, gastos milionários com palestras, propagandas do governo, 

cantores caros em festas, os cafezinhos, carros, combustíveis, telefones, tudo 

bancado às custas do suor do povo. Que tal usar mais esse dinheiro em benefício do 

povo? 

• Teatro deveria ser mais acessível as pessoas de baixa renda 

• Divulgar mais os eventos. Creio que muitos eventos culturais não são de 

conhecimento da população. 
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• Mais incentivo do órgão público. 

• Incentivar espaços públicos para desenvolvimento da cultura, embora o município já 

venha fazendo algo, poderia utilizar o mercado público ou museu reformado e casa 

da cultura para atrair mais artistas.  

• Tudo. 

• Não existe cultura nos bairros.  

• Mais eventos no teatro, cursos na área cultural, como música, pintura, escultura.... 

• Falta incentivo.  

• oferecer mais livros aos menos favorecidos, divulgando e incentivando os autores da 

cidade. 

• Maior incentivo a shows e peças de teatro, etc.  

• Abarcar nos projetos também o rock/metal. 

• Mais teatro, com peças lúdicas.  

• Incentivos. 

• Falta áreas de integração aos vizinhos e valorização a pátria, ao município.  

• Mais eventos de cultura e lazer para nossa cidade ter mais atrativos aos moradores 

e mais visibilidade no estado.  

• atividades culturais nas escolas cultura se introduz de pequeno... 

• não sei dizer, nunca tivemos nada para comparar. 

• Mais eventos de cultura e lazer para nossa cidade ter mais atrativos aos moradores 

e mais visibilidade no estado.  

• Divulgação.  

• Não existem opções além do teatro.  

• Mais atividades. 

• fazer com mais frequência festivais como o da música. 

• Mas utilização do teatro em favor da população mais carente. 

• Apresentações nos bairros.  

• Deveria haver mais incentivo para que a população tenha acesso. 

• Divulgação de eventos no teatro municipal que acaba vazio com lindos eventos. 

• Poucas opções no município.  

• Mais incentivo aos artistas locais. 

• Pode melhorar, talvez com a promoção de eventos localizados (nos bairros), maior 

exposição da cidade em eventos internacionais (e nacionais, também). 

• Incentivo ao teatro. Divulgar e trazer peças renomadas. Melhorar a divulgação das 

peças em cartaz. 

• INCENTIVO CULTURA. 

• Só há opção no teatro municipal e com valores bem salgados. 

• Oferecer ao cidadão itajaiense uma casa da Cultura com mais opções, dança, 

música, teatro, e espaço físico Para quem deseja divulgar suas artes de forma mais 

democratizada. 

• Mais divulgação e promoções culturais.  

• Maior apoio cultural com eventos em mais bairros (geralmente ocorrem apenas no 

centro). 

• O apoio aos alunos das diversas faixas etárias, na leitura de livros, principalmente 

sobre a história da cidade. 

• Dar mais incentivos para os novos talentos e não cobrarem muitas papeladas pra 

poder contratar.  

• Não há incentivo a cultura no bairro. Não tem teatro, cinema ao ar livre... 
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• Sim. 

• Ter mais oferta de apresentações como música e canto. 

• Incentivar os jovens a frequentar teatros e ler mais. 

• Mais eventos.  

• Mais oficinas culturais  

• Mais incentivos à projetos culturais e mais eventos culturais na cidade 

• Promoção de atividades em praças 

• Divulgação? 

• estimular eventos maiores criar um calendário maior de eventos. 

• Ampliar a oferta de peças de teatro, shows musicais e exposições artísticas. 

• Mais opções de arte nos bairros atividades, locais e horários.  

• “?” 

• Investir em apresentação cultural da própria comunidade. 

• Estímulo à atividades culturais. 

• Temos muitos pontos legais de cultura. Acho que maior divulgação e mais museus 

na região.  Isso atrairia mais turistas também. 

• Ampliação de horário bares e casas noturnas com Música.  

• Realização de mais eventos. 

• Maior incentivo aos amadores. 

• Mais incentivo ao teatro de Itajaí. 

• Maior opções culturais. 

• Incentivos.  

• Ser mas acessível ao povo. 

• O resgate da cultura açoriana. 

• Não há locais no bairro destinados a cultura. 

• Estimular ocupação em bairros distantes. Colocar em prática o Plano Municipal de 

Cultura. Melhorar a comunicação. Falta um cinema/cineclube que exiba filmes mais 

diversificados que a rede existente no shopping Itajaí. 

• Mais opções ao público de baixa renda.  

• Começar por divulgar amplamente os eventos. Depois investir mais em espetáculos 

e no nosso teatro.  

• Incentivar que venham mais eventos culturais para região. 

• Propaganda antecipada, pois o que aparece no teatro é divulgado em cima da hora; 

mais peças de teatro trazidas de grandes centros, mais eventos em geral. 

• Promover mais eventos, incentivar e facilitar o acesso da população a estas 

atividades. 

• Divulgação.  

• Muita coisa. 

• Festivais culturais.  

• Mas coisas paras as crianças. 

• Melhor exposição a comunidade sobre os serviços oferecidos.  

• Mais locais para serem visitados. Museus e outros. 

• Maior capilarização das apresentações nos bairros e ônibus de graça para o centro, 

no final de semana, para quem vier a ações culturais e entregar no ônibus um cupom 

da atividade que participou. 

• Mais projetos culturais, principalmente de incentivo à leitura acessíveis 

financeiramente a população.  

• Maia incentivo a grandes espetáculos.  
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• A impressão que se tem é que a cultura em Itajaí atende sempre os mesmos grupos 

ligados ao governo. Pode ser apenas impressão, caso não seja, desconsiderar. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais praças com parques e quadras... 

• Estimular os jovens. 

• Mais espaços pra o lazer e esportes. 

• muita coisa, nao existe lazer com esporte coletivo para a população. 

• Penso que poderia haver instrutores ou orientadores para atividades fisicas nas 

pracas e quadras publicas. Podendo inclusive ser utilizado recursos humanos dos 

academicos da univale que sejam bulsistas.  

• Sediar eventos esportivos com mais frequência. 

• Tem que incentivar, atualmente investem somente em esportistas de fora para ter 

merito em jogos estaduais; 

• As crianças e adolescentes de nossa cidade deveriam em contraturno estar no 

esporte e na musica, com oja dito anteriormente. ocupando a mente, direcionando 

energia para coisas boas.   E essas oportunidades deveriam ser direcionadas 

principalmente para as familias de baixa renda. E nao adianta fazer isso no centro de 

itajai. tem que levar esporte e musica para os bairros, em centros comunitarios, perto 

das comunidades. 

• O cabidão de empregos, gastos milionários com palestras, propagandas do governo, 

cantores caros em festas, os cafezinhos, carros, combustíveis, telefones, tudo 

bancado às custas do suor do povo. Que tal usar mais esse dinheiro em benefício do 

povo? 

• Melhorar o esporte nas escolas, criando escolinhas e competições municipais 

envolvendo um grupo maior de alunos. 

• Mais locais com quadras de esportes como nos bairros para incentivar nossa criação 

desde cedo a pratica de esportes. 

• mais opções de praças com quadras. 
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• penso que dentro da realidade o município está bem servido na parte de esportes. 

Ja no lazer, que o município melhore as condições dos parques das cidades, 

principalmente para segurança das crianças para que não corram para a rua. 

• a começar acabar com o escândalo das diárias na FMEL. 

• Mais divulgação. 

• Faltam parques públicos nos bairros. 

• Muiiiiiito........no São judas não existe. 

• Acho muito bom a área de esporte e lazer, porém acho pouco divulgado. 

• Onde tem? 

• Colocação de ciclovias.. 

• Manutenção mais frequente nas praças de esporte. 

• Mais competições entre escolas, por faixa etária. 

• Incentivos aos esportes aquáticos como surf e vela. 

• Aproveitamento das quadras públicas já existentes com projetos na área do esporte 

e lazer, trilhas ecológicas nos morros da Ressacada. 

• Mais acesso. 

• Criar ações para que aja mais quadras poliesportivas nos bairros e conscientizar os 

usuários a mantê-las.    

• abrir escola nos finais de semana para população. 

• Trabalhar as crianças e adolescentes, oportunizando treinos, acompanhamento, 

torneios, etc. 

• Incentivo aos esportes de auto rendimento. 

• mais espaços públicos, limpos, seguros. 

• Ter mais segurança. 

• Incentivo aos nisdos, atletas.  

• Atividades físicas em locais públicos.  

• Mais grupos visando a promoção de saúde.  

• Mais incentivo aos atletas. 

• Mais incentivo aos atletas. 

• Talvez ampliação e manutenção dos equipamentos existentes. 

• Áreas mais iluminadas.  

• Mais áreas para caminhadas e exercícios ao ar livre: seguras, bem iluminadas e 

arborizadas. 

• Criar grupos de atividades esportivas nos bairros, acompanhados de profissional 

habilitado. 

• poderia haver uma gama de esportes diferenciado na Cidade, inclusive 

contemplando os bairros. A anos atrás ocorreu uma competição de jet-ski no bairro 

Cordeiros, muito boa.  

• Grupos de corrida. 

• Não há opção, principalmente de lazer. 

• Melhorar a infraestrutura dos ginásios, jamais deixar o programa ITAJAÍ ATIVO 

acabar, implantação de uma quadra fechada com um administrador para uso da 

comunidade. Ou uma em cada bairro entre os mais populosos. 

• Parques urbanos. 

• melhor conservação e limpeza de parques e quadras nos bairros...  

• Maior investimento nas atividades com participação de crianças, que poderão 

futuramente estar representando a cidade em diversas competições. O apoio deverá 

ocorrer nas diversas modalidades nas categorias de base. Não investir tanto em 
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atletas de outras localidades, enquanto nossos atletas realizam promoções com 

intuito de arrecadar fundos, para poder participar em eventos esportivos. Qual o 

legado para a cidade, ao ser campeão do JASC, com atletas de outras cidades. 

• Iluminação e segurança pra andar no mole a noite pois temos uma área muito bonita 

pra ser visitada é mostrada pro turista mas sem condições de eles irem à noite.  

• Implantação de ciclovia, quadra de esportes completa. 

• Sim. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Problema dos andarilhos. 

• Acolhimento mais humano das pessoas que vivem nas ruas; maior investimento em 

políticas públicas de assistência à estas pessoas.   

• Mais postos de saúde. 

• menos assistencialismo e mais ação. 

• Políticas públicas eficazes para extinguir tantos moradores de rua e andarilhos pela 

ls ruas da cidade.  

• Temos muitos moradores de rua. 

• Maior fiscalização, a cidade está jogada as traças, mendigos cagando por tudo, 

muitos pedintes e mendigos. 

• Os drogados que andam perambulando pelas ruas da cidade, deveriam ser levadas 

para centros de tratamento nas áreas rurais, aprenderam sobre o que é vida, ter 

contato coma natureza, aprenderem a trabalhar, e a sair das drogas. 

• Menos cabides de empregos e mau uso da verba pública poderiam reverter em mais 

investimentos na saúde de Itajaí. Ao invés de gastar dinheiro com palestras 

milionárias, que tal usar o um pouco desse dinheiro para a assistência social? 

• Não sei opinar. 

• Mais profissionais da área. 

• Ações para retirada dos moradores de rua. 

• Políticas públicas aos moradores de rua e aos animais. 

• Além de pouca, divulgação fraca. 
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• Aumentou muito a número de moradores de rua. Tirar das ruas é impossível, mas 

teria que ter um meio de incentivar a irem para o abrigo ou então pagar a passagem 

para voltarem para as cidades de origem. 

• Sempre tem agentes de saúde da Univali sempre aqui no bairro Ressacada. 

• recolher as pessoas em estado de moradores de rua, assistir, localizar parentes e 

desloca-los até seus municípios, com a compreensão que se voltarem serão 

recolhidos sem muitos privilégios. 

• Dar suportes a andarilhos que vagam pela nossa cidade e fazendo com que retornem 

à sua cidade de origem e minimizem assim o consumo de drogas nas ruas, praças e 

prédios públicos, como é o caso do antigo prédio dos correios!  

• Site intuitivo com os principais serviços ofertados (ex: no caso de falecimento de 

pessoa pobre, de como obter serviços funerários e uma lápide). Um restaurante 

popular com café da manhã, almoço e janta a preço acessível. 

• Preparo e dedicação.  

• Muitos andarilhos e pedintes no bairro.  

• temos que ter alguma forma de ajudar os moradores de rua a sair da situação que 

estão. 

• Mais proatividade... 

• Selecionar pessoas que realmente merecem. 

• Mais PRÓXIMA da comunidade. 

• Retirar os andarilhos.  

• Retirar andarilhos da rua e sinais.  

• Assistir e destinar a locais adequados os moradores de rua que amanhecem nas 

praças e calçadas da cidade (notadamente no Centro) 

• Não conheço e nunca vi seus projetos. 

• Maior integração com outras áreas (saúde e educação, por exemplo) e serviços. 

• Não utilizo. 

• Menos assistencialismo, atuação mais eficiente dos assistentes sociais 

principalmente no tocante à população em situação de rua, desenvolver projetos que 

tragam resultados satisfatórios, que possam reinseri-los no convívio social. Canal de 

informação virtual dos serviços ofertados. 

• Não posso opinar, em virtude de conhecer pouco dos detalhes. 

• Muito. 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Qualidade da água. O Canhanduba não oferece condição de captação. Está 

totalmente poluído, recebendo resíduos do aterro sanitário. Um absurdo! 

• Água com mais qualidade. 

• A qualidade.  

• Os 42 milhões que o Volnei quer jogar pra cobrir o rombo deveria ser utilizado para 

melhorar o saneamento o abastecimento a bairros mais afastados que não tem água 

encanada. 

• Turbidez da água. 

• O cabidão de empregos, um vice-prefeito que larga praticamente este cargo para 

assumir a SEMASA, é o retrato de que os interesses particulares/pessoais estão 

acima do bem público. A SEMASA vive loteada pelos apadrinhados e nisso, as 

verbas públicas se vão pelo ralo dos favores, deixando os munícipes sem melhores 

serviços, como sempre... 

• Implantação do abastecimento de água em lugares onde isso ainda não ocorre. 

• Não sei opinar. 

• Qualidade da água. 

• qualidade da água 

• Pressão da água e limpeza (A água chega com colocação marrom) 

• Muito ruim, gosto ruim, freguetes falta, água suja impropria pra consumo. 

• Sem reclamação. 

• No verão meu bairro não tem água. 

• Melhorar a qualidade da água que vem muito a suja... 

• Melhorar a qualidade da água. 

• mais canalização na zona rural. 

• Qualidade da água. 

• O condomínio teve que instalar um filtro para melhorar a qualidade da água... na 

descarga vemos o quanto a água fornecida é suja. 

• A água ainda não é confiável para consumo... 

• Mais pressão de água. 

• Valores.  

• Qualidade da água.  

• Qualidade da água.  
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• Se eu apontar 5 não há o que melhorar. Talvez combater desperdícios e vazamentos. 

• Qualidade da água. 

• Melhor na qualidade da água. 

• Salinidade da água. 

• Constante aperfeiçoamento do tratamento da água, mais avaliações quanto à 

qualidade, boletins diários de ambos os aspectos levantados e melhor publicidade 

dessas informações. 

• Meu bairro tem falta de água pelo menos 2 vezes na semana no período do verão, 

isto que ainda há possibilidade de implementação de prédios no bairro, onde fica 

evidente a falta de infra estrutura para atender a atual população residente. 

• Saneamento. 

• TRATAMENTO, POIS É SUJA. 

• Qualidade da água, acho um absurdo ter que comprar água para consumo. 

• A qualidade da água. 

• Água fornecida nem sempre de boa qualidade, assim como a falta no atendimento a 

algumas localidades da cidade. 

• Não.  

• A qualidade. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Ampliação da rede. 

• Finalização da instalação da captação de esgoto. Fiscalização e combate a 

instalações clandestinas de esgoto. 

• Sistema de tratamento de esgoto. 

• Saneamento básico em Itajaí? onde fica a estação de tratamento? 

• Em 2010 se não me engano o então presidente Luís Inácio instalou na cidade tubos 

de captação de esgoto. não se sabe até hoje que fim deu isso. A semasa tem feito a 

captação desses esgotos, e posterior tratamento? se sim, porque então a enseada 

da beira rio ainda está com esgoto sendo liberado ali, principalmente perto da marina 

náutica, e lá perto da brf. quando serão fechados os esgotos clandestinos das casas 

de fundo para o ribeirão Schneider e tantos outros ribeiros.   
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• Se a verba pública não fosse usada para atender o cabidão de empregos da 

SEMASA, por exemplo, a cidade já poderia contar com uma rede de saneamento 

muito maior. Infelizmente, um vice-prefeito que corre para a SEMASA, ao invés de 

cuidar do seu cargo, demonstra que os interesses pessoais e particulares estão 

acima dos interesses do povo... É por essas e outras que Itajaí acompanha o drama 

brasileiro, onde a política virou um negócio altamente lucrativo para os políticos... 

• Tratamento de esgoto. 

• Continuar as obras de saneamento. 

• Implantação do saneamento básico onde ainda isso não existe, por exemplo em 

vários pontos do bairro nossa senhora das Graças, Imaruí entre outros. 

• A maior parte da cidade ainda não foi atendida e penso que deveria existir um 

trabalho conjunto com as prefeituras dos municípios onde nossos rios nascem e por 

onde passam para fazer a despoluição. 

• mais Investimentos dos órgãos públicos. 

• o município vem aumentando cada vez mais sua rede, dentro do possível vejo que 

os esforços estão sendo feitos para que as melhorias aconteçam. 

• fiscalização de ligações clandestinas nos córregos. 

• Mais investimento nas regiões ribeirinhas e em tratamento de esgoto. 

• Tratamento de esgoto. 

• Muito, falta saneamento sanitário.  

• Aumentar a área atendida pela coleta do esgoto. 

• Falta tubulação de tratamento no bairro... 

• Implantar a colega de esgoto. 

• tudo, está muito precário na cidade, neste item. 

• Implementação de estação de tratamento de esgoto. 

• A coleta do esgoto é muito mais cara que a utilização de fossas sépticas. Criou-se 

um conceito de que as mesmas são ruins, mas na realidade são extremamente 

funcionais. Seria mais válido ter um programa de financiamento de fossas sépticas 

ou algum tipo de subsídio para que as pessoas pudessem instalar este serviço (que 

evidentemente precisa ser fiscalizado para que a fossa seja feita de forma 

adequada). 

• Tudo, esgoto já... chega de fossa. 

• Não temos tratamento de esgoto e demais.  

• Ainda é muito pouco saneado. 

• Ressacada não tem esgoto cloacal. 

• Mais opções. 

• tratar todo esgoto da Cidade. 

• Amplitude do serviço aos demais bairros. 

• Esgoto ligado diretamente na rede. 

• Expansão da rede, melhora da estrutura e reavaliação dos pontos mais necessitados. 

• Esgoto. 

• Ligação pendente.  

• Não há, mas pelo visto estão fazendo a passos de tartaruga.  

• Não tenho acompanhado, sem opinião. 

• abranger toda a cidade, e ser sustentável.  

• Ampliar o atendimento na rede as diversas localidades da cidade, que ainda não tem 

o devido atendimento. 

• Não há tratamento de esgoto. 
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• Sim.  

• Ampliar urgente a coleta de esgoto  

• Investimento em tratamentos de esgoto da cidade. 

• Está melhorando. 

• Está melhorando.  

• Rede de esgoto em toda a cidade. 

• Não permitir que pessoas sem estudo venham a tomar decisões que afetem projetos 

profissionais. 

• Cobrir as bocas de lobo. 

• ESTÁ melhorando.  

• Ter saneamento tratado na Ressacada. 

• melhorar o sistema de macrodrenagem e saneamento.  

• Ampliar a coleta e tratamento de esgoto. 

• “?” 

• Incentivar com campanhas educativas e com descontos nos impostos os moradores 

de regiões ribeirinha a instalação de fossas e filtros, a não despejar esgoto e lixo nos 

rios, e se voltarem para eles fazendo com que os rios e ribeirões sejam parte do seu 

jardim. 

• Falta saneamento básico no meu bairro. 

• Ampliação da rede.  

• Todos com saneamento básico.  

• Toda a estrutura. 

• Indenização e remanejo das populações ribeirinhas. 

• Não há coleta. 

• Não há coleta de esgoto na Ressacada. As casas têm fossas ligadas à coleta pluvial. 

• Tratar o esgoto.  

• Adotarmos o programa bueiro ecológico, para evitar o colapso do sistema de esgoto. 

• Aguardando chegar aqui. 

• Na minha rua não tem. 

• Infra-estrutura. 

• Já está melhorando.  

• Cobertura total de rede de esgoto. 

• Ao temos no bairro Ressacada. 

• Precisa haver muita fiscalização para evitar o despejo de esgoto no rio, seja de 

residências ou empresas. É necessário controlar o aumento de invasões e barracos 

na beira do rio. 

• Melhor saneamento nos bairros mais distantes e desfavorecidos financeiramente.  

• Muito a melhorar. 

• Atender toda a cidade. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Qualidade e manutenção. 

• Lâmpadas fracas e antigas. Modernizar. 

• garantir segurança com mais iluminação nas áreas escuras. 

• Melhorar a qualidade da iluminação em todas as vias inclusive nos bairros. Limpeza 

da fiação e reposição de lâmpadas queimadas com mais agilidade.  

• Colocar lâmpadas mais eficientes, talvez investir em sistemas solares. 

• Ainda existem ruas com lâmpadas de mercúrio, não iluminam nada. até mesmo aqui 

na vila operaria.  quando serão trocadas por lâmpadas de LED? com captação de luz 

solar inclusive. 

• O cabidão de empregos, gastos milionários com palestras, propagandas do governo, 

cantores caros em festas, os cafezinhos, carros, combustíveis, telefones, tudo 

bancado às custas do suor do povo. Que tal usar mais esse dinheiro em benefício do 

povo? 

• Pode trocar as lâmpadas da rua Pedro Olegário da Silva rua da Escola Básica 

Arnaldo Brandão 

• ampliar. 

• Acompanhamento dos órgão responsáveis nos bairros. 

• mudanças para iluminação de LED, a fim de reduzir as contas de energia do 

município.  

• revisão de alguns pontos. 

• Está boa. 

• Sem reclamação. 

• Cai muito a energia em momentos de pico.       

• Iluminação fraca e frequentemente queimada com atraso no conserto. 

• trocar lâmpadas para LED. 
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• Substituição por lâmpadas que deixam as ruas mais iluminadas mais. 

• Iluminar finais de rua e outros trechos que ficam na penumbra e colocar iluminação 

em LED visando economia de energia. 

• Distribuição errada dos postes e iluminação a quem da necessidade.  

• Alguns bairro e ruas estão deficientes na manutenção da iluminação.  

• Alguns bairro e ruas estão deficientes na manutenção da iluminação.  

• Melhor monitoramento de manutenção.  

• Em alguns locais, aumentar a iluminação precária. 

• Iluminação melhor em certas ruas. Evitar apagões em tempos de tempestade onde 

se fica mais de uma hora sem energia. 

• Iluminação mais sustentável.  

• Iluminação mais sustentável.  

• Alguns pontos da beira Rio, por exemplo, não têm iluminação. 

• Rua Brusque deveria ser melhor iluminada, bem como as ruas próximas à Univali. 

• A iluminação da contorno sul, por exemplo, é precária. Quase não dá para ver a 

ciclovia com a iluminação existente. 

• Melhorou bastante. Ajuste da tecnologia de iluminação (para buscar o menor 

consumo e a maior eficiência do Estado). 

• Maior fiscalização, há muitos postes com luzes queimadas, assim como vários que 

permanecem com as luzes ligadas durante o dia, ocasionando em despesas para o 

Município.  

• Mais iluminação. 

• Mais e melhor. 

• Apenas o centro da cidade conta com iluminação pública razoável. Nos demais 

bairros, as iluminações se tornam mais "fracas". Mais escuras. 

• Por iluminação de LED branca a cidade fica mais iluminada e com baixo consumo.  

• Sim. 

• Sempre falta luz no bairro. 

• Não respondo num todo e sim meu bairro. 

• Melhorar os bairros mais pobres. 

• Mais iluminação, por exemplo perto do horto municipal. A rua é muito escura. 

• Ressacada é p precária. 

• Mais luz. 

• mas iluminação no nosso bairro. 

• Mais postes. 

• Trocar as iluminações públicas da contorno. 

• troca de lâmpadas por LED e mais pontos iluminados na cidade e melhor 

manutenções periódicas. 

• Maior iluminação.  

• Cuidar da manutenção e substituição de lâmpadas. 

• Colocar lâmpadas branca e no centro da avenida. 

• Muito boa! 

• Mas iluminação pública. 

• Iluminação de mais qualidade, intensidade e mais quantidade. 

• Manutenção. Existem várias lâmpadas queimadas.  

• Melhor distribuição de postes com lâmpadas eficientes e uso de energia solar. 

Manutenção mais frequente, principalmente em época de chuvas fortes. 

• Mas é muito caro. 
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• muitas vezes os postes ficam ligados durante o dia, e os holofotes da praça ligados 

até tarde da noite sem necessidade, mas quando chamo o serviço para um poste 

sem luz ele é feito sem demora. 

• Revisar lâmpadas queimadas. 

• Fazer devidas manutenções. 

• A parte da cidade por onde eu circulo tem boa iluminação. 

• Mais iluminação, em bairros mais distantes e suas rodovias de acesso como Santa 

Regina e Itaipava entre outros.  

• Podem colocar em alguns pontos que ainda continuam escuros na cidade. 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• os museus 

• Acesso a oportunidades de trabalho 

• Apresentação da cidade com praias , áreas comuns bem conservadas 

• Centralidade de macrorregião 

• As praias. 

• Quando o GAECO, o MPF e a justiça trabalham efetivamente para colocar um freio 

nos casos comprovados de corrupção em nossa cidade. Precisamos acabar com o 

mau uso da verba pública, praticado por políticos e maus servidores que vivem 

denegrindo a imagem e o árduo trabalho de quem pensa numa Itajaí melhor para o 

povo. 

• paisagens 

• Tudo é perto, vom de uma cidade com quase 3 milhoes de habitantes, então acho 

tudo perto aqui em Itajai, para mim o trânsito é bom no geralai 

• praias 

• economia pujante e localização privilegiada 

• Minha casa, pois o centro(hercilio luz particularmente) nao oferece lazer, é mal 

cuidada.  

• A localização perante aos centros urbanos. Como Curitiba, Joinville ou Florianópolis  

• Praias, e deveriam ser preservadas mais natural possível  

• Organização  

• Limpeza 

15%

20%

34%

8%

16%

7%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• Praias  

• Acesso próximo a outras regiões. 

• Pontos turísticos  

• Beira Rio  

• Ser perto de Balneário Camboriu.  

• Praias 

• Receptividade da nossa gente 

• As pessoas, a comunidade, Atendem minhas expectativas. 

• Praias 

• acho Q deveriam trazer mais cantores q estão em destaque nacional pros eventos  

pra atrair mais turista e cobrar entrada nem q seje um valor ilusório pra poder dar 

melhor da festa pra quem curte  

• Clima e oportunidades  

• Tudo isso j 

• Tudo 

• Praia 

• Possibilidade de verticalização e crescimento da  

• Desenvolvimento  

• Construções  

• Urbanização , limpeza , comunidade  

• Todos 

• precisamos de mais pracas e melhorar as ciclovias. 

• Movimentos culturais .Praias 

• Eventos culturais (muitas opções de música, teatro, festivais, etc) 

• A solidariedade, principalmente quando o poder público falha 

• localização, a cidade tem saída para RS, PR, próximo do aeroporto. 

• Praias  

• Em algumas vias o cuidado com as flores plantadas ao longo da via, isso é incrível!  

• Ocupação das praças e ciclofaixas 

• Próximo de praias calças beira rio. 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

19%

39%

16%

20%

6%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• a tranquilidade do bairro 

• Tranquilidade 

• Localização 

• Proximidade com o centro e acesso as praias. 

• Quando o povo denuncia e o MPF, MPE, a PF, o GAECO e demais autoridades 

policiais e judiciais descobrem e punem os atos de corrupção comprovadamente 

descobertos no meu bairro e na cidade. O mau uso da verba pública é um tapa na 

cara do povo. Isso tem que acabar. 

• serviços próximos 

• igreja 

• As pessoas, a comunidade, As outras alternativas não existem no São Judas.  

• pouco movimento de carro 

• acesso ao comércio 

• proximidade com o Centro e a 101 

• Silêncio  

• Localização  

• Minha casa  

• Comodidade de ter comercio perto 

• Próximo ao centro da cidade e próximo à saída da cidade  

• localização, acessibilidade, tranquilidade 

• Proximo centro cidade 

• facilidade de acesso  

• Tranquilidade 

• Localização com comercio próximo  

• Acesso rápido ao centro  

• Limpeza 

• Organização  

• Proximidade dos serviços e do Centro 

• Vizinhança de alto padrão 

• A tranquilidade 

• Acesso facilitado ao Centro. 

• Próximo ao centro 

• Localização  

• Festividades 

• tranquilidade  

• COMERCIO 

• 9 

• . 

• Tranquilidade prox do Centro  

• Localização 

• Qualidade de vida e tranqüilidade  

• Queremos  

• Sou a favor de construção  de prédios  sem afetar a mata nativa do bairro 

• Tudo 

• Possibilidade de verticalização 

• Desenvolvimento porém está em baixa alguns anos 

• Crescimento  

• Paz 
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• bairro calmo 

• Segurança e serviços  

• Poucos predios 

• O fácil acesso aos recursos necessários  

• A tranquilidade. 

• Que temos a esmagadora maioria só de casas e QUEREMOS QUE CONTINUE 

ASSIM, SEM PRÉDIOS, POIS A RESSACADA É UMA RESERVA, ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

• O sossego. 

• Tranquilidade por ser um bairro residencial com poucos prédios e possuir uma 

vizinhança mais amigável. 

• Todos 

• O fato de ser uma área de preservação com o Parque da Ressacada. 

• aquelas brisas do mato de manha cedo. 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• Qualidade de vida, serviços públicos bons, localização e proximidade com outros 

municípios. 

• Localização geográfica, cidade plana, praias. 

• INFRAESTRUTURA, PESSOAS, LOCALIZAÇÃO. 

• Natureza, trânsito ainda aceitável, localização. 

• localização, emprego, praias. 

• Limpeza, Desenvolvimento, trabalho. 

• Trabalho Renda Localização. 

• Localização. 

• Clima. 

• Economia. 

• qualidade de vida, acesso rápido aos grandes centros, paisagem 

• Economia Forte, Praias Belíssimas, Qualidade de Vida. 

• Localização. 

• DESENVOLVIMENTO. 

• LIMPEZA. 

• Qualidade de vida, apresentação e limpeza da cidade. 

• Empregos, Pessoas, Praias. 

• Cidade limpa, oportunidades de trabalho, praias. 

• Trabalho, laser, praia. 

• "Qualidade de vida. Praia. Receptividade da população " 

• Cidade com alta capacidade de investimento, proximidade com outras regiões de 

interesse e a natureza, praia e região agrícola juntas. 

• Cidade Limpa e Arborizada, Educação e Oportunidades de Emprego  

• Minha cidade natal, meus amigos e familiares, praias. 

• É uma cidade que está se tornando cosmopolita, muita gente vem de fora para 

trabalhar e acaba querendo morar aqui, isso enriquece a cultura local. então 

precisamos transformar a nossa Itajaí numa cidade cosmopolita, chega de 

bairrismos. os 3 pontos positivos são: o povo, as praias, e por ser uma economia 

importante para sc. 

• O povo sofrido que trabalha e não se corrompe com a politicagem; as ações da justiça 

e das polícias no combate à corrupção; A substituição, através do voto, quando 
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possível, dos velhos políticos que só pensam em si, por pessoas que pensam mais 

no povo. Itajaí precisa acabar com a velha política que ainda mantém o cabidão de 

empregos e o mau uso da verba pública. 

• Música cultura arte. 

• oportunidades- qualidade de vida- lazer. 

• Qualidade de vida, facilidade de ir e vir. 

• Cidade plana? Limpa, Florida. 

• Praia, maresia e o povo. 

• Emprego, Segurança e lazer. 

• Próximo a várias opções de natureza, bons serviços e emprego bem remunerado. 

• LOCALIAÇÃO LIMPEZA . 

• LIMPEZA. 

• Oportunidades de trabalho, Lazer e estudo. 

• Cidade linda, com belas praias e povo qualidade de vida muito boa. 

• Pessoas, lazer e qualidade de vida. 

• perto de outras cidades importantes, praias e beleza 

• Praias, ótima infraestrutura e ruas limpas. 

• cidade limpa e bem cuidada, belezas naturais e cidade demograficamente bem 

distribuída     

• Praias...   Natureza   e hospitalidade. 

• Opções culturais e musicais, a beleza natural e estar em uma cidade não tão grande 

mas que possui uma estrutura que atende bem as necessidades das pessoas. 

• Emprego, localização,  

• as belezas da paisagem, a proximidade com outras cidades importantes, a pesca e 

a navegação marítima. 

• Segurança, o meio ambiente as opções de lazer. 

• Segurança. 

• Ser itajaiense - beleza natural - pessoas.  

• tranquilidade, a natureza e as pessoas. 

• segurança, trânsito, infraestrutura. 

• Família. Praias. Localização. 

• economia, praias, comércio. 

• Cidade acolhedora, facilidade de acesso e deslocamento interno e um "clima" 

positivista que incentiva a todos a trabalhar e investir na cidade. 

• Liberação de construção de prédios por ter muitas áreas disponíveis e a cidade 

cresce dia a dia. 

• Vira Veneza quando dá enchente, fácil de chegar na 101 e tem praia. 

• Hospitalidade, oportunidades e localização. 

• Praia, tranquilidade. 

• Praia, localização, o industrias. 

• Segura limpa beleza natural. 

• Área de lazer na beira rio, facilidade de acesso aos locais, cidade relativamente 

tranquila ainda p se morar.  

• cidade limpa, povo receptivo, boa oferta de empregos. 

• Qualidade de vida, desenvolvimento, natureza.  

• Localização privilegiada, economia pujante, natureza. 

• As pessoas, o interior da cidade e localização.  

• Segurança. Limpeza. Acesso . 
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• Natureza e praia. 

• Proximidade dos lugares, Boa convivência da maioria das pessoas e 

desenvolvimento.  

• A localização. A Natureza e a diversidade de pessoas. 

• "*Uma cidade limpa, * apesar do trânsito ainda é possível se locomover facilmente. 

*tem praias lindas ..." 

• Cidade calma, limpeza, praias. 

• Cidade agradável, desenvolvimento e melhorias da atual gestão.  

• Cidade Limpa, ainda podemos dizer que é segura (esta por um fio), Orla e Beira Rio. 

• Litoral, cidade limpa.  

• A educação, limpeza da cidade o povo muito gentil. 

• Sou Itajaiense amo minha cidade, a beleza, e saber que moro onde as pessoas vão 

tirar ferias. 

• Cidade agradável, desenvolvimento e melhorias da atual gestão.  

• Pessoas, vegetação e praias. 

• Pessoas, praias, natureza. 

• Oportunidade de trabalho, litoral, custo de vida. 

• Comunidade, cidade limpa, cidade bonita. 

• Cidade central no estado, praias e o cuidado com a limpeza. 

• As praias, facilidade de deslocamento para outros centros, ainda acho segura. 

• Nasci e me acostumei com a cidade, adoro viver aqui , pois minha família toda mora 

aqui. 

• Educação, povo bom, e trabalho. 

• Uma cidade acolhedora. 

• Cidade limpa, litorânea e portuária. 

• Localização. 

• A limpeza. 

• Hospitalidade do povo, localização estratégica, praias. 

• Segurança, tranquilidade, beleza natural. 

• Limpeza. Pessoas, praias. 

• Clima, praia, emprego. 

• Segurança, saúde e trabalho. 

• Cidade limpa. 

• O turismo, a pessoas, as praias.  

• Portuária, limpa e litorânea. 

• Litorânea, limpa  e portuária. 

• Limpa, litorânea e portuária. 

• Organização limpeza arborização.  

• Cidade calma, bonita e limpa. 

• Cidade maravilhosa. 

• Limpeza, iluminação e organização. 

• Praias limpeza e beleza. 

• Litoral. 

• Limpeza saúde. 

• Praias, volvo ocean race. 

• Litoral. 

• Segurança. 

• Povo hospitaleiro. 
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• Pessoas, o porto por causa da economia, as praias. 

• Limpeza. 

• Oportunidades, turismo, pessoas. 

• Turismo, praia, povo. 

• Praia, moradores , qualidade de vida. 

• Praias, moradores e qualidade de vida. 

• Praias, moradores e as praças. 

• "O mar alegria e o povo". 

• Limpeza. 

• Litoral, portuária e limpa. 

• Mar, limpeza e portuária. 

• As pessoas, molhe, praia brava. 

• Educação. 

• Segurança. 

• As pessoas, praias lindas, local. 

• Localização, qualidade de vida e economia.  

• Educação. 

• Litorânea. 

• Litoral, limpa e portuária. 

• Limpeza, moradores, praias. 

• Natureza e clima. 

• Moradores, áreas de lazer beira rio, praias. 

• Ser uma cidade litorânea, famílias antigas onde todos se conhecem, lazer aos 

domingos na beira rio.  

• Ser uma cidade litorânea, famílias antigas onde todos se conhecem, lazer aos 

domingos na beira rio.  

• Natureza, Comercio e Serviços desenvolvido e localização geográfica privilegiada. 

• União, cultura e natureza. 

• Pessoas, qualidade de vida e localização.  

• Acolhimento, infraestrutura, educação. 

• Belas praias. 

• População,  

• Limpeza. 

• As praias, a tranquilidade em alguns lugares, os amigos. 

• Distribuição dos serviços e comércios, proximidade a outras cidades da região e um 

enorme potencial de desenvolvimento (que precisa ser explorado). 

• Clima, natureza e Gama em possibilidades de emprego. 

• cidade praiana, boa qualidade de vida, cidade limpa. 

• Acessibilidade, tranquilidade e oportunidade. 

• Cidade ótima. 

• Crescimento, oportunidade e localização. 

• 1- A sua localização geográfica. 2 - Beleza natural da cidade. 3 - Cidade progressista. 

• Natureza. 

• Natureza. 

• Cidade tranquila, apesar da violência crescente. Economia razoável.  

• Vegetação. 

• Limpeza. 

• Limpeza. 
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• Natureza. 

• Natureza. 

• Praias. 

• Praias....povo.... qualidade. 

• Segurança, cidade limpa, e pacífica. 

• Praias, beira rio, arborização. 

• Limpeza. 

• Limpeza. 

• O povo. 

• Saúde. 

• Natureza. 

• Saúde. 

• Festividades. 

• Natureza segurança. 

• Natureza. 

• Saúde masculina. 

• Povo. 

• Natureza. 

• Fácil acesso a saídas e cidades, praias,  

• Saúde segurança. 

• Saúde segurança. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Opções de ensino superior; Proximidade de pontos turísticos; Saúde. 

• POVO ACOLHEDOR, CIDADE EM DESENVOLVIMENTO, AS PRAIAS .. 

• Segurança saúde educação. 

• Natureza. 

• Natureza. 

• Natureza. 

• Limpeza. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Povo. 

• Povo. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Povo. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Povo. 

• Povo de. 

• Saúde masculina. 

• Povo. 

• Saúde. 

• Trabalho. 
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• Trabalho. 

• Difícil essa. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• "Democracia e desburocratização para empreendedores., Por ser litoral. 

Hospitalidade." 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• A cidade em si e linda.  

• Saúde. 

• Praias. 

• bom desenvolvimento econômico, variedade de comercio, belezas naturais. 

• família, perto do mar,  emprego. 

• LOCALIZAÇÃO LIMPEZA. 

• Legal legal legal. 

• É uma cidade com muitas oportunidades, com acessibilidade e qualidade de vida 

razoável. 

• Saúde. 

• Povo hospitaleiro, as praias e a condições favoráveis de emprego. 

• Qualidade de vida, cidade linda e em crescimento. 

• O povo, as praias, igrejas. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Limpeza. 

• Organização. 

• Saúde. 

• Praias, povo. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Clima, natureza , comercio. 

• Qualidade de vida . 

• Clima. 

• Nada. 

• Tudo. 

• Povo. 

• Nada. 

• TUDO. 

• Saúde. 

• Lindas. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Limpeza. 

• nenhum. 
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• nenhum.  

• organização. 

• limpeza. 

• Natureza, oportunidades e cultura. 

• Limpa. 

• TUDO. 

• LIMPEZA. 

• LOCALIZAÇÃO. 

• Fácil acesso, proximidade com cidades pólo, tranquilidade. 

• Povo, praias.  

• Saúde. 

• Saúde. 

• Educação.  

• Saúde 

• Saúde. 

• Moradores , comércio.  

• Saúde. 

• Saúde. 

• Trânsito.  

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde  

• Trânsito.  

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• "Emprego, Bons edifícios, Espaços para lazer" 

• Saúde. 

• Saúde 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Localização, belezas naturais e a economia local. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde 
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• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Ok. 

• Educação.  

• Educação..  

• Educação .. 

• Educação . 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Trânsito.  

• Educação..  

• Educação  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação .. 

• Educação . 
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• Educação. . 

• Educação . 

• Educação .. 

• Educação . 

• Educação . 

• Educação . 

• Educação . 

• Educação.  

• Educação .. 

• Educação . 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação . 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação  

• Educação.  

• Edu. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação Saúde. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação .. 

• Educação . 

• Educação . 

• Educação . 

• Educação .. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação..  

• Educação  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação .. 

• Educação . 

• Educação . 
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• Educação . 

• Educação . 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação. 

• Educação. 

• Educação. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação. 

• Educação. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação. 

• Educação. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Praia, moradores. 

• Trabalho moradores. 

• Trabalho, transporte. 

• Povo, praia. 
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• Praia, lazer.  

• Povo, praia, lazer.  

• Educação.  

• Segurança. 

• Educação.  

• Natureza praia. 

• Porto, trabalho. 

• Educação.  

• Porto, trabalho. 

• Educação.  

• Povo, praia. 

• Educação.  

• Educação.  

• Festas, moradores. 

• Educação.  

• Educação.  

• Comunidade, região. 

• Educação Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Comunidade praia. 

• Saúde. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Povo praias. 

• Comunidade e praia. 

• Comunidade praia. 

• Comunidade praia. 

• Comunidade praia. 

• Pessoas praia. 

• Comunidade praia. 

• Educação. 

• Trânsito.  

• Saúde. 

• Educação. 

• Educação. 

• Educação. 

• Educação. 

• Educação. 

• Trânsito. 

• Educação.  

• Educação. 

• Educação. 

• Educação. 

• Comunidade praia. 
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• Saúde. 

• Comunidade praia. 

• Porto trabalho. 

• Cidade limpa. 

• Cidade limpa. 

• Educação.  

• Comunidade praia. 

• Lazer e praia. 

• Laser e praia. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Cidade limpa.  

• Educação.  

• Saúde. 

• Cidade limpa. 

• Saúde. 

• Cidade limpa.  

• Cidade limpa. 

• Saúde. 

• Natureza segurança, acesso fácil as cidades.  

• Serviços a que temos acesso (públicos e privados); diversidade da população e 

oportunidades para a vida. 

• Aconchego dos moradores, respeito no trânsito e prosperidade da cidade. 

• Queremos a regulamentação do Parque da Ressacada. 

• Cidade limpa, sem pichações. 

• Opção emprego.  

• Porto Univali carisma do povo de Itajaí.  

• Porto praias povo hospitaleiro.  

• Cidade limpa, opções de lazer, povo tranquilo. 

• Praias, restaurantes e natureza em si. 

• Ar, tamanho da cidade, natureza. 

• Educação.  

• Praia organização trabalho. 

• Proximidade da Praia, opção de empregos, opções de estudo. 

• Qualidade de vida.  progresso. e amigos. 

• Possibilidade de crescimento. 

• Qualidade de vida, acolhedor, praias.  

• Cidade limpa. 

• Paz, acolhida, desenvolvimento.  

• Urbanização, lazer (praças e praias) , raízes / pessoas.  

• "Praias; Vegetação; Porto". 

• Limpeza. 

• Praia porto marejada. 
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• Comunidade, proximidade do mar e desenvolvimento. 

• Próximo ao litoral. 

• Cidade limpa, organizado e boa infraestrutura de comércio.  

• Organizada. 

• Cidade bonita, aconchegante, plana, belas paisagens. 

• LIMPA. 

• Localização. 

• Trabalho. 

• Limpeza. 

• Limpeza. 

• Trabalho. 

• Infra estrutura. 

• Pessoas. 

• Praia marejada prefeito. 

• Lazer comunidade. 

• Laser e praia. 

• Laser e praia. 

• Governo. 

• Comunidade. 

• Comercio. 

• Tudo. 

• Localização. 

• porto, qualidade de vida, crescimento da nossa cidade. 

• Praias. 

• Visual. 

• LIMPEZA. 

• RUAS. 

• ADMINISTRAÇÃO. 

• SOSSEGO. 

• POVO. 

• POVO. 

• Tranquilidade, Beleza, Povo Hospitaleiro. 

• Praias. 

• Limpeza. 

• Economia. 

• LIMPEZA. 

• LOCALIZAÇÃO. 

• NADA. 

• TUDO. 

• ORGANIZAÇÃO. 

• Infraestrutura. 

• TUDO. 

• ALEGRIA. 

• Educação segurança pública.  

• Porto turismo povo acolhedor. 

• Cidade calma, saúde legal, natureza. 

• Limpeza. 

• Educação.  
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• Educação.  

• Natureza, sociedade, segurança. 

• Paz tranquilidade acolhida. 

• bons prédios, comércio, cidade familiar.  

• Por ser uma cidade polo e perto de outras cidades. 

• Cidade bonita, com muitas belezas naturais e habitantes hospitaleiros. 

• Minha localidade é boa, a cidade é limpa e muito bonita. 

• Não é muito grande, mas tem cara de cidade grande. 

• boa pra morar, porto povo hospitaleiro. 

• Praias Porto Univali. 

• Segurança, pontos turísticos e calmaria. 

• Educação.  

• Educação.  

• Laser show. 

• Economia, segurança, geografia. 

• emprego e comércio, cidade com recursos naturais, pessoas. 

• Praias Lazer Cultura. 

• Razoável segurança, existência de bairro como a Ressacada com POUCOS prédios 

e muita natureza. 

• Bairros residenciais tranquilos. 

• Emprego. 

• Organização, empregos e localização.  

• População amistosa. 

• Estar perto da minha família, trabalhar o centro próximo de onde moro.  

• Boa ubicação, linda, estruturada.  

• Cidade litorânea, Boa paisagem e pessoas hospitaleiras. 

• Natureza, qualidade de vida, as pessoas. 

• Univali br volvo. 

• Emprego, Universidade e facilidade para encontrar os recursos para uma vida 

estável. 

• Qualidade de vida para família em geral, boas oportunidades para empreender e 

belos lugares para conhecer e desfrutar a natureza.  

• Proximidade limpeza estruturação de bairros residenciais.  

• Boa localização, as pessoas e vegetação.  

• Povo acolhedor e belezas naturais. 

• Praia, vegetação, qualidade do ar. 

• Localização. Praias. Limpeza.  

• Povo hospitaleira, aconchegante, e a natureza. 

• Amizade, trabalho e ambição. 

• Cidade bonita, povo acolhedor e por enquanto ainda é uma cidade tranquila, pelo 

menos no meu bairro. 

• Segurança, natureza e trabalho. 

• Situação geográfica, praias as pessoas. 

• as pessoas, a vegetação e a limpeza. 

• Qualidade de vida. 

• Calmaria, praias (preservadas),  

• Uma cidade plana. 

• Eventos culturais, trânsito razoável, natureza e vegetação.  
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• "- Cultura efervescente, referência estadual em algumas áreas; 

• - Ainda existem áreas naturais na cidade (que precisam ser preservadas), como 

Canto do Morcego, a morraria que se prevê como Parque Natural da Ressacada; 

• - Preocupação da atual gestão de investir em mobilidade urbana e ações para a 

cidade crescer de forma planejada." 

• Praia, localização, pessoas. 

• Clima, natureza e pessoas de bem. 

• Custo de vida mais barato, boas residências, arborização.  

• Clima agradável, proximidade das praias e bom custo de vida. 

• Natureza, praias, cidade limpa. 

• As Pessoas, Clima, acessibilidade. 

• Porto praias povo. 

• Clima porto povo. 

• Meu bairro, as praias e a natureza. 

• Saúde. 

• Volvo beira rio praia. 

• Povo hospitaleiro, qualidade de vida e nosso porto. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Praia porto volvo. 

• Porto povo praias. 

• Raiz / amigos , integração natureza com urbanização , localização.  

• Segurança. 

• Saúde, educação, povo hospitaleiro. 

• Educação.  

• Educação.  

• Trânsito.  

• Limpeza da cidade, plana, boa infraestrutura. 

• Cidade segura, povo educado, bastante serviços à população. 

• Porque tem tudo que preciso. Cidade que se sente à vontade pra ir e vir. E foi aqui 

que construí minha família. 

• Saúde lazer educação. 

• Praias, Beira Rio, porto. 

• Educação.  

• Projetos que a prefeitura oferece a comunidade, cuidado em algumas áreas com a 

vegetação e a limpeza das ruas, através dos trabalhadores que capinam e mantém 

as calçadas sem matinhos. 

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde. 

• Cidade limpa.  

• Limpeza urbana flores. 

• Ao lado da Br. 
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• Saúde.  

• Clima porto praia  

• Porto Univali praias 

• As pessoas, praia, tranquilidade 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Educação. 

• Educação.  

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde.  

• Saúde. 

• Educação.  

• Saúde.  

• Infraestrutura cidade crescendo e acolhida. 

• Qualidade de vida em geral, bastante espaço com natureza ainda, poucos prédios 

altos. 

• Wolney wolney wolney. 

• 1.A cidade é plana tem fácil circulação, 2.a preservação ambiental, 3.a qualidade de 

vida e o fornecimento de serviços de todos os tipos. 

• Educação.  

• Tem uma boa estrutura de modo geral, é limpa e linda tanto as belezas naturais como 

as construídas. 

• Limpeza. 

• tudo. 

• Linda. 

• COMERCIO. 

• Saúde. 

• Empregos crescimento da cidade e beleza. 

• Educação Saúde. 

• Educação.  

• Saúde.  

• Educação.  

• Educação.  

• Saúde.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação. 
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• Educação.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• emprego, praias, natureza. 

• pessoas, empregos, natureza. 

• Saúde, desenvolvimento, clima. 

• Saúde, cultura e lazer. 

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Cidade agradável, povo acolhedor e fácil de se locomover. 

• Porto praias povo. 

• Saúde.  

• Educação.  

• Trânsito.  

• Trânsito. 

• Educação.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde.  

• Saúde. 

• Trânsito.  

• Porto praia, praia. 

• Educação.  

• Limpa organizada. 

• Tudo. 

• Povo. 

• Povo. 

• Limpeza. 

• Educação.  

• Educação.  

• Porto, praias, pesca. 

• Porto praia clima. 

• Infraestrutura da cidade, investimento em educação e Cultura. 

• Aeroporto, BR, praias é cidade limpa. 

• Cidade de interior com alguma estrutura. Praia, acesso a outras cidades. 

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  
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• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação.  

• Educação. 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• Calçadas, ruas e transporte publico 

• Arborização, transporte coletivo e habitação 

• CALÇADAS, ARBORIZAÇÃO, MAIS VERTICALIZAÇÃO 

• Segurança, segurança e segurança 

• calçadas, arborização, edificações mais altas 

• Calçadas, Arborização, Iluminação 

• Calçadas, Iluminação, Arborização 

• Verticalizar mais, mais altos e com mais recuos. 

• Mais prédios em bairros com infraestrutura. 

• Calçadas 

• malha viária, transporte público, arborização 

• Trânsito, Moradia e Segurança 

• mais incentivo a construções 

• MAIS PRÉDIOS BONITOS 

• ARQUITETURA ANTIGA 

• Calçamento das ruas, reurbanizar a contorno sul, nas proximidades da Univali e 

saídas para a BR 101, sempre congestionadas 

• Trânsito, Saúde, Educação 

• Saúde, trânsito e segurança 

• Esporte, segurança e mobilidade 

• "Transporte urbano" 

• Segurança, infraestrutura e arborização 

• Segurança, Trânsito e Mobilidade 

• Crescimento desordenado, segurança com inteligência, não apenas multar, 

educação. 

• Falta opção de restaurantes variados, bares, e área de lazer públicas como praças 

arborizadas nos bairros, com quadras, petparks, etc.  Outra coisa, na rua Brusque 

perto do hotel vitória tem uns prédios antigos de 2 pavimentos, que enfeiam a rua 

Brusque, quando aquilo ali vai ser revitalizado? os prédios deveriam ser vendidos 

para alguém construir algo novo, moderno. O Trânsito de Itajaí está terrível, mas 

espera-se que com as obras de mobilidade tudo melhore. Vamos aguardar.  Ah, e 

sem falar nessas rotulas na av Adolfo Konder, tirem isso, o Trânsito não anda porque 

ninguém respeita o próximo, ninguém dá a vez nas rotulas. tem que ter semáforo, ou 

elevados. cadê os elevados?  

• O fim do cabidão de empregos; O fim dos gastos com propagandas, regalias e 

demais inutilidades em benefício dos políticos/governo; A investigação e punições 

mais severas contra os atos de corrupção que podem estar ocorrendo na cidade. 

• Musica cultura arte 

• Mobilidade - área verde de lazer-  
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• Tem os problemas de uma cidade grande, em uma cidade pequena, segurança e 

trânsito 

• Calçadas. Acessibilidade  

• "Transporte público, saneamento básico e mais bibliotecas" 

• Saúde, Educação e Moradia 

• Calçadas, mais espaços públicos e transporte coletivo 

• ARBORIZAÇÃO CALÇADAS   

• MAIS VERTICALIZAÇÃO PARA DIMINUIR CARROS NAS RUAS 

• Trânsito, Arborização, eventos esportivos envolvendo a comunidade. 

• Trânsito, mais investimento na saúde e na educação. 

• Conclusão da via portuária, redução dos moradores de rua e reestruturação do 

Trânsito 

• saúde, educação e segurança 

• Trânsito, saúde  

• o fluxo de Trânsito do bairro fazenda e centro, mais arvores na cidade e segurança 

urbana  

• cultura  esporte e educação 

• evitar a expansão imobiliárias em locais de preservação, investimento em segurança, 

Saúde e educação de qualidade, mais ciclovias. 

• Saúde, trânsito, segurança 

• a segurança, a saúde e menos corrupção e desvios 

• Educação no Trânsito, divulgação das atividades culturais e maior controle da 

expansão urbana 

• Transporte coletivo. Rede de ciclovias. Arborização dos bairros 

• Trânsito - turismo - políticos competentes e comprometidos com o município.  

• Trânsito, saúde pública e a preservação do patrimônio natural 

• acessos na cidade a partir da BR são ruins, principalmente no trevo de Brusque e no 

trevo do posto santa rosa; asfalto da cidade é péssimo, muitos buracos e remendos 

mal feitos onde a semasa abriu, tem ruas terríveis, como a rua Luís Lopes Gonzaga 

por exemplo, é toda remendada, Itajaí tem umas das melhores usinas de asfalto, 

porém o pessoal que opera não é qualificado, simplesmente fazem um asfalto 

péssimo onde não dura nada; dar mais atenção aos bairros mais afastados como 

limoeiro , brilhante, ou seja, os bairros rurais. 

• Calçadas. Qualidade do asfalto das ruas. Segurança 

• mobilidade urbana, limpeza urbana dos bairros, educação 

• Calçadas, os já conhecidos gargalos que trancam o trânsito e questão de moradores 

de ruas/pedintes/usuários de drogas (mesmo sabendo que este é um problema social 

difícil de ser resolvido e que envolve questões regionais, etc.) 

• Segurança, saúde e creches. 

• Melhorar a infraestrutura de ruas e pontes, melhorar a segurança pública e acabar 

com essa política nojenta (o que facilitaria as 2 primeiras)  

• Mobilidade, saneamento, educação, praças preservadas e esportes. 

• Saúde, esgoto 

• Trânsito, escolas, estatização Ferry boat 

• Trânsito contenção de cheias limpeza  

• Segurança, trânsito  

• acessos aos bairros rurais, observar o desperdício turístico que é o molhe de Itajaí, 

principalmente naquele espaço de estacionamento, que hoje é uma praça de 



 
 

 
226 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

baderneiros, está na hora de se pensar em um teleférico entre as praias de atalaia, 

cabeçudas e brava. 

• Saneamento, educação/cultura, trânsito, segurança  

• Mobilidade urbana (desapropriação para abertura e alargamento de vias, transporte 

público de qualidade), grandes praças arborizadas assim como a praça da Beira Rio 

(especialmente com uma Concha Acústica para shows ao ar livre) e mais câmeras 

de segurança pela cidade 

• Acesso ao interior da cidade, saúde e educação  

• Trânsito. Transporte público. Saúde 

• Esgoto, mobilidade, gás encanado  

• A segurança pública, a diminuição de animais soltos na rua (causam acidentes, 

poluem e alguns tem comportamento perigoso) e investimento em festividades  

• Criar uma malha adequada de transporte coletivo. Como a cidade é plana, criar linhas 

de bondes elétricos. Interligar este sistema aos municípios vizinhos. Usar o Rio para 

transporte de cargas até o porto. Tirar os depósitos e movimentação de contêiner da 

cidade. Criará uma zona industrial para esta finalidade. 

• "*Atendimento no posto de saúde,  

• * moradia porque quase não existem apartamentos pra vender próximo ao centro da 

cidade só em bairros mais distantes, dificultando a locomoção pro trabalho, 

• * melhorar o transporte público " 

• Posto saúde, segurança e mais ônibus 

• Segurança, mobilidade (trânsito caótico em horários de pico) e cultura/lazer 

• Trânsito, Empresa de grande porte para gerar emprego com renda melhor, Ciclovias 

• Mobilidade, plano diretor (setorizar residências, indústrias, porto seco) 

• A segurança, transporte público calçadas... 

• mobilidade urbana, um shopping decente, mais segurança. 

• Segurança, mobilidade (trânsito caótico em horários de pico) e cultura/lazer 

• Mobilidade! 

• Violência, mobilidade, educação  

• Esgoto, educação e saúde  

• Trânsito, Escolas, Postos de saúde  

• Segurança saúde e locomoção 

• limpeza e qualidade das praias, acesso das passarelas da praia, limpeza e 

arborização 

• Mobilidade, segurança e lazer 

• Transporte público, segurança e calçadas pública. 

• Ter mais segurança 

• Segurança, expansão de prédios, evoluir 

• Mais urbanização 

• A segurança 

• Mobilidade urbana, transporte urbano, distribuição adequada da arrecadação 

• Turismo, vagas na educação pública com qualidade, Trânsito. 

• Saúde, transporte público, segurança 

• Saúde e segurança  

• Segurança saúde trabalho 

• Investir mais na segurança 

• O posto de saúde, pinto de Ônibus, segurança pública pouca polícia na rua  

• Expansão de prédios em bairros. Ex: Ressacada 
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• Expandir verticalmente nos bairros ainda que não foram explorados, exemplo da 

ressacada bairro lindo Mas atrasado nesse quesito 

• Mais prédios gera, mas emprego e gera mais renda 

• Segurança trânsito e Saúde 

• Construir mais prédios  

• Prédios é o futuro de qualquer bairro e cidade 

• Trânsito segurança e educação  

• Segurança educação e saúde  

• Construção de prédios na Ressacada 

• Limpeza 

• Mais prédios na Ressacada 

• Construção de prédios na Ressacada 

• Saúde 

• Segurança saúde 

• Segurança, saúde, transporte 

• Aconchegante 

• Transporte, segurança e a saúde tem um mau atendimento 

• Trânsito, transporte público, segurança 

• Segurança, saúde pública, transporte  

• Segurança, posto de saúde e educação  

• Os postos de saúde, as escolas e a segurança  

• "Faixas de pedestres calçadas iluminação." 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Construção de mais edifícios 

• Expandir a construção de edifícios em alguns bairros. Exemplo da Ressacada 

• Engarrafamento, transporte público, poucas ciclovias 

• Segurança 

• Segurança 

• Trânsito. Transporte Saúde 

• Segurança, infraestrutura e saúde  

• Educação 

• Construção de prédios em alguns bairros que não são permitidos 

• A liberação da construção de edifícios na em alguns bairros, na Ressacada por 

exemplo 

• Trânsito, transporte, saúde  

• Segurança saúde 

• Saúde, transporte, segurança 

• Transporte público, recolhimento e destinação correta dos animais de rua, limpeza 

(tanto da prefeitura como da conscientização dos moradores)  

• Transporte público, recolhimento e destinação correta dos animais de rua, limpeza 

(tanto da prefeitura como da conscientização dos moradores)  

• Vias públicas de vazão expressa, Transporte coletivo estimulado, melhorar e ampliar 

o uso de ciclovias. 

• Infraestrutura, trânsito e violência 

• Segurança em bairros mais distantes, projetos sociais eficazes e luta contra o tráfico  

• Arborização, inclusão social e segurança. 

• Arborização das ruas, mais espaços de lazer e preservação de áreas naturais 

• Segurança urbana, iluminação e mais ciclovias. 



 
 

 
228 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

• Limpeza 

• Infraestrutura, a política e os acessos as praias 

• Circulação de veículos em horários de pico, qualidade das ruas (calçadas e asfaltos) 

e a conversão para uma cidade mais verde. 

• Estruturação de trânsito (desde que não efetuados cortes de nossas árvores). A 

péssima água distribuída a população. Comércio com maior horário de trabalho, 

vemos em Balneário o grande destaque em ter comercio abertos aos sábados e 

domingos, implementando ainda mais o crescimento da cidade. 

• violência, transporte público, ciclovias 

• Educação, saúde e segurança. 

• Trânsito, segurança,  

• Trânsito, calçamento e arborização 

• 1 - Segurança. 2 - Mobilidade do trânsito. 3 - Empregos. 

• Natureza 

• Natureza 

• Segurança Pública. Retirada/auxílio dos mendigos e pedintes que se multiplicam no 

centro da cidade. Saúde. Trânsito.  

• Vegetação 

• Limpeza 

• Limpeza 

• Natureza 

• Natureza 

• Quantidade de andarilhos  

• Transporte público.... trânsito em geral.... segurança.... 

• Salário, ter mais comércio, tem pouca padaria no meu bairro 

• Segurança, saúde, mobilidade  

• Limpeza 

• Limpeza 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Transporte 

• Transporte 

• Enchentes/alagamentos, trânsito, qualidade da água, falta de empresas de grande 

porte  

• Natureza 

• Transporte 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança; Qualidade do Ensino fundamental; Ciclovias 

• CORRUPÇÃO, SEGURANÇA, TRABALHO.  

• Educação saneamento lazer 
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• Natureza 

• Natureza 

• Segurança 

• Segurança pra 

• Segurança 

• Segurança logo 

• Segurança 

• Segurança 

• Trânsito 

• Transporte 

• Segurança 

• Segurança 

• Saúde 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Trabalho 

• Trabalho 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Infraestrutura de trânsito e os buracos nas ruas (inclusive as asfaltadas) os carros 

não aguentam 

• Segurança 

• Transporte 

• Segurança 

• "Adotar sistemas integrados e digital entre os órgãos fiscalizadores e 

regulamentadores do município para aberturas de empresas. Funcionamento do 

GEOPROCESSAMENTO. Melhor acesso para quem procura os serviços públicos no 

tocante ao estacionamento rotativo criar uma identificação tolerante a quem precisa 

dos atendimentos com horário mais estendidos. Visto que muitas pessoas passam 

pelo desconforto de serem notificados quando não tem outra alternativa." 

• Segurança 

• Segurança 

• Segurança 

• Nossa segurança e precária 

• Segurança 

• Transporte 

• transporte público de qualidade; parques e espaços naturais com infraestrutura; 

calcadas e ciclovias 

• trânsito, trânsito e trânsito  

• VIABILIDADE DE CONSTRUÇOES MAIS FLEXÍVEIS 

• Legal legal legal 

• O transporte público, a saúde e a educação. 

• Transporte 

• Ampliar o atendimento no horário do comércio, mais linhas no transporte coletivo e 

melhoramentos nas vias principais da cidade. 



 
 

 
230 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

• Infraestrutura, mobilidade e segurança 

• Comércio, segurança, escolas 

• Trânsito 

• Trânsito 

• Trânsito 

• Trânsito 

• Trânsito 

• Melhorar Trânsito 

• calcadas das casas sem manutenção 

• Trânsito 

• Saúde , segurança 

• Trânsito 

• Trânsito 

• Mole com restaurantes iluminação e segurança , rótula da Ressacada , e outra coisa 

imbecil q fizeram foi fazer com q o bairro do matador e dos polícias virarem bairro 

Ressacada , isso desvalorizou o bairro e é a maior confusão pra explicar pra polícia 

ou bombeiro , e quando ocorre enchente o bairro Carvalho alaga e os meios de 

comunicação diz q a Ressacada está debaixo d’água . 

• Acessibilidades  

• burocracia 

• Nada 

• Tudo 

• Mais Prédios 

• Nada 

• Mais Prédios 

• NADA 

• Segurança 

• Mais vertical 

• Trânsito 

• Trânsito 

• Vazia 

• tudo 

• tudo 

• iluminação 

• parques 

• áreas de lazer, escolas públicas e campanhas votadas ao bem estar da juventude 

• qualidade calcamentos 

• NADA 

• INFRAESTRUTURA 

• BUROCRACIA 

• Trânsito, transporte público, urbanização. 

• Saúde transporte  

• Limpeza 

• Emprego  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Saúde transporte 
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• Trânsito 

• Trânsito 

• Saúde  

• Trânsito  

• Saúde  

• Trânsito  

• Saúde 

• Trânsito  

• Saúde 

• Trânsito  

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde  

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• "Trânsito  

• Segurança  

• Atendimento público " 

• Saúde  

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Trânsito  

• Trânsito, saúde, estradas 

• Trânsito  

• Saúde 

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Saúde 

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  
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• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trabalho  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Trânsito  

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde  

• Saúde  

• Saúde 

• Saúde  

• Saúde  

• Saúde 

• Saúde 

• Trânsito  

• Trânsito  

• Educação  

• Saúde 

• Saúde 

• Trânsito  

• Trânsito  

• Saúde 

• Trânsito  

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde 

• Saúde. 

• TRÂNSITO  

• Trânsito . 

• Trânsito . 

• Trânsito . 

• Trânsito.  

• Saúde . 

• Saúde. 

• Saúde . 

• Saúde. 

• Saúde 

• Saúde. 
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• Saúde 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde.  

• Saúd.e 

• Saúde . 

• Saúde . 

• Saúde . 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde  

• Saúde. 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúd.e 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde .. 

• Saúde . 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saufe. 
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• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde. 

• SaudE. 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde .. 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde . 

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde.  

• Saúde..  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúd.e 

• Saúde.  

• Saúde..  

• Saúd.e 

• Saúde.  

• Educação, transporte. 

• Segurança, trabalho 

• Saúde, educação 

• Transporte, saúde 

• Transporte, saúde  

• Transporte saúde 

• Saúde 

• Saúde transporte 

• Saúde.  

• Saúde educação 

• Saúde educação 

• Saúde.  

• Saúde educação 

• Saúde. 

• Saúde educação 

• Saúde. 

• Saúde. 

• Saúde e segurança 
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• Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde e segurança 

• Saúde. 

• Trânsito.  

• Trânsito. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Educação 

• Saúde e segurança. 

• Trânsito  

• Saúde  

• Saúde 

• Saúde e segurança 

• Saúde e segurança 

• Saúde e segurança 

• Saúde e segurança 

• Saúde educação 

• Saúde e segurança 

• Saúde educação 

• Trânsito  

• Saúde  

• Trânsito  

• Saúde  

• Saúde.  

• Saúde. 

• Saúde . 

• Saúde.  

• Saúde. 

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Saúde educação. 

• Trânsito.  

• Saúde educação. 

• Saúde educação. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde educação. 

• Segurança e saúde. 

• Saúde educação. 

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde  

• Saúde.  
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• Saúde. 

• Trânsito  

• Saúde 

• Saúde.  

• Trânsito. 

• Cidade limpa.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito, Saúde, calçar minha rua. 

• Trânsito; transporte público e segurança. 

• Trânsito engarrafado por falta de planejamento das ruas, falta de passarelas em 

frente a Univali e tomar atitudes urgente na melhoria do trevo do contorno sul e 

acesso para Brusque. 

• Regulamentação do parque da Ressacada.  

• Investir mais na polícia e fazer como em BC integrar todas elas. 

• Saneamento.  

• Saúde Educação segurança. 

• Acessibilidade educação segurança. 

• Trânsito, saúde e segurança .. 

• Trânsito, codetran e menos prédios altos em zona de mata e residencial. 

• Trânsito, menos prédios e estradas. 

• Saúde. 

• Segurança Trânsito iluminação. 

• Saúde, Trânsito, infraestrutura urbana. 

• Segurança... Saúde e lazer. 

• Segurança saúde manutenção . 

• Desenvolvimento urbano uma cidade vertical e muito mais desenvolvida . 

• Trânsito . 

• Desenvolvimento sempre qualidade de vida e segurança . 

• Ciclovias , parques. 

• "Mobilidade, Saúde, Educação". 

• Trânsito.  

• Emprego construção civil. 

• Transparência e coerência por parte do poder público no longo prazo; trânsito e 

segurança. 

• Urbanização dos bairros. 

• Transporte público, segurança e saúde.  

• FECHAMENTO DA VALA DA RESSACADA. 

• Mais árvores, melhorar a segurança, ter mais atividades turísticas. 

• Tubular a vala da Ressacada. 

• Fechamento do Ribeirão Ressacada. 

• Fechamento de valas com galerias. 

• Fechamento da Vala de Ressacada. 

• Galeria na Vala da Ressacada. 

• Drenagem do Bairro Ressacada, alargar e tubular as Valas. 

• Limpar e tubular valas. 
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• Fechamento de Valas. 

• Porto emprego segurança. 

• Saúde educação. 

• Saúde educação. 

• Educação e saúde. 

• Vala aberta na Ressacada é insegura . 

• Falta Saneamento e Drenagem . 

• Drenagem Ressacada e fechamento de Valas que são Lixeiras a Céu aberto. 

• Fechar Valas. 

• Tubular Valas d Drenagem. 

• segurança, Saúde, educação. 

• Pavimentar ruas e fechar valas de drenagem. 

• Saneamento básico e fechar valas. 

• DRENAGEM E FECHAMENTO DE VALAS. 

• TUBULAR VALAS.  

• FECHAMENTO DE VALAS E DRENAGEM DA RESSACADA. 

• MELHORAR SANEAMENTO E FECHAMENTO DE VALAS DA RESSACADA.  

• FECHAR VALAS DO BAIRRO RESSACADA. 

• TUBULAR VALAS DA RESSACADA. 

• Mobilidade Urbana, Saúde, Lazer. 

• Valas sem tubulação. 

• Drenagem pluvial, fechamento de valas, tubulação de córregos. 

• FECHAMENTO DE VALAS E CORREGOS. 

• FECHAMENTO DE VALAS E CORREGOS NA RESSACADA. 

• MANUTENÇÃO E FECHAMENTO DE VALAS E CORREGOS. 

• FECHAR VALAS E CORREGOS. 

• VALAS E CORREGOS DEVERIAM SER FECHADOS. 

• MELHORAR DRENAGEM E FECHAMENTO DA VALA NA RESSACADA. 

• MAIS URBANIZAÇÃO NO BAIRRO RESSACADA. 

• DRENAGEM E IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NO BAIRRO RESSACADA. 

• FECHAMENTO DE VALAS A CEU ABERTO NA RESSACADA. 

• Educação, segurança e saúde. 

• Educação segurança e saúde.  

• As estradas. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Mobilidade, saúde, educação 

• Infraestrutura de verticalização crescimento de cidade 

• Mais prédios, segurança, menos mendigos e casqueiros 

• Saneamento tratado, iluminação, pontos de ônibus, mais ônibus, calçadas, ciclovias, 

engenharia trânsito.  

• Segurança, educação e infraestrutura para ciclistas e deficientes físicos  

• O atendimento em locais públicos, vigilância aos locais debates e casas noturnas é 

o transporte público. 

• Mais educação e inclusão social 

• mas prédios, segurança. 

• Educação segurança e saúde  
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• Trânsito, segurança e educação. 

• Trânsito. 

• Trânsito.  

• Saúde educação 

• Calçadas, arborização, transporte publico. 

• segurança pública mobilidade urbana ciclovias . 

• Segurança Mobilidade Centro. 

• Maior e melhor investimento na Saúde, Educação e Segurança. 

• Trânsito. Transporte e excesso de verticalização. 

• Educação, saúde, lixo. 

• Segurança, lazer e Trânsito. 

• Segurança e saneamento. 

• Segurança educação e Saúde. 

• Menos edifícios na Ressacada . 

• Fazer viaduto na dessa casa, melhorar a segurança dos bairros e melhorar o 

Trânsito. 

• Segurança, mobilidade urbana, incentivo a cultura. 

• Porto turismo shopping. 

• Segurança, trânsito, educação e cultura do povo, as interrelações entre pessoas não 

é acolhedora. 

• Urgente a retirada de verdade dos mendigos das ruas de Itajaí, câmeras de 

monitoramento na cidade e sinalização para pedestres.  Pouco os motoristas que 

respeitam o trânsito ultimamente. Imagina depois da construção de diversas torres.  

• Trânsito, segurança, saúde  

• Mais segurança, área da saúde e melhorias no trânsito  

• Incentivos fiscais a novas empresas para geração de empregos não tendo que os 

moradores se deslocarem para cidades vizinhas. 

• Menos prédios, mais turistas, o Trânsito. 

• Segurança. Educação.  

• O crescimento como um todo, segurança, saúde. 

• Mobilidade, investimentos em saúde e segurança. 

• Mais policiamento, maior controle da construção de prédios e empreendimentos 

imobiliários. 

• Melhorar a segurança nos bairros longe,  

• Segurança, saúde e trânsito.  

• saúde, educação e calçamento.  

• "Manter bairros residências como residenciais Manter a ressacado sem prédios" 

• Preservação das áreas ribeirinhas; Implementação de projetos ecoturísticos; 

Preservação das praias e costas. 

• Educação, cultura e saúde.  

• Mais ciclovias, atendimento de saúde, evitar e crescimento vertical (prédios). 

• "- Transporte público; - rede de ciclovias e bicicletários; - segurança pública." 

• Saúde, educação e trânsito.  

• Evitar a exploração urbanística com prédios, para não acabarmos com a natureza. 

Aumentar a acessibilidade às pessoas com deficiência. Ter um transporte público 

eficaz e de qualidade 

• Saúde, segurança e trânsito.  

• Segurança, saúde (mais um hospital) e urbanização. 
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• Trânsito, preservação ambiental, melhoria na saúde. 

• Segurança, Incentivo para Indústrias, Educação. 

• Educação segurança e saúde.  

• Saúde educação segurança.  

• Menos violência no trânsito, menos violência urbana menos gente de fora. 

• Trânsito.  

• Segurança iluminação emprego 

• Infraestrutura de comunicação civil, segurança, saúde 

• Trânsito . 

• Trânsito . 

• Trânsito. 

• Trânsito . 

• Trânsito . 

• Trânsito.  

• Segurança violência drogas 

• Saúde educação segurança  

• Urbanização de bairros e novos loteamentos com vias largas e malha cicloviária 

integrada em todo município. 

• Segurança, beleza e tranquila. 

• Segurança, liberação de construção de prédios, saúde. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Locais pra esporte, ciclofaixas, iluminação 

• Saúde, educação e estradas. 

• Segurança, saúde, educação. 

• Trânsito emprego segurança. 

• Segurança.  Empresa de ônibus ,asfaltar as ruas da Ressacada. 

• Trânsito . 

• Segurança dos bairros, trazendo mais vitalidade para as ruas, áreas de lazer e coleta 

de lixo seletiva.. 

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito. 

• Porto emprego balsa. 

• Cidade tem porto. 

• Trânsito.  

• Saúde educação segurança. 

• Educação segurança e saúde.  

• Calcadas linhas de ônibus ciclovias. 

• Tran. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  
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• Trânsito.  

• Educação.  

• Saúde. 

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Educação.  

• Trânsito.  

• Educação.  

• Educação.  

• Trânsito.  

• Educação. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Crescer verticalmente.  

• Segurança,  Educação de qualidade para as crianças e Sinais de Trânsito, já que a 

população está crescendo e a falta de respeito em uma Avenida como a Contorno 

Sul tb tem crescido muito.   

• Jardim jandir jandir. 

• 1.Transporte público de ônibus é muito precário, tem poucos horários, é pouco 

capilarizado. Não dá pra deixar o carro com um transporte tão ruim. 2. Melhorar o 

fluxo e os sentidos das vias de trânsito.  Faltam ruas transversais entre a Av. 

Contorno Sul e a Rua Brusque.3. A Saúde. O tempo para conseguir consulta é muito 

longo. Os exames pedidos pelo médico perdem a validade porque não se consegue 

consulta para retornar. 

• Trânsito. 

• Transporte, segurança e trânsito. 

• pouca infra estrutura, ruas esburacadas. 

• nada. 

• Pavimentação ruas e Galerias. 

• MUITAS VALAS ABERTAS NA RESSACADA GERA PROLIFERAÇÃO DE 

MOSQUITOS. 

• Trânsito. 

• Segurança, saúde e asfaltamento das ruas com qualidade e não com buracos e 

ondulações muito precários.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Saúde.  

• Trânsito.  
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• Saúde. 

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Urbanização das calçadas, melhores condições urbanas aos moradores dos bairros 

como Murta e Cidade Nova, e que o lobby das empresas de construção civil não 

influencie nas políticas públicas, pois quando isso ocorre geralmente existe a queda 

da qualidade de vida das pessoas. 

• educação, saneamento, preservação ambiental. 

• Segurança, cultura, educação. 

•  "não ao aumento do poder construtivo de prédios na Ressacada, permanecer como 

está". 

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Segurança pública, qualidade da água e mais ciclovias. 

• Mobilidade hospitais Saúde.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Saúde. 

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Educação.  

• Saúde. 

• Educação.  

• Trânsito.  

• Educação.  

• Trânsito.  

• Saúde.  

• Violência drogas. 

• Trânsito.  

• Urbanização, tubulação de Valas. 

• Nada. 

• Modernização. 

• Mais modernização e mais prédios modernos. 

• Muito antiga, calçadas ruins. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Saúde, segurança, educação 

• Empregos desenvolvimento urbano 

• Trânsito, menos fila de espera na saúde e mais praças. 

• Saúde, educação e trânsito (vias). 

• Educação, saúde, segurança. 

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  
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• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito.  

• Trânsito. 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• Participando de discussões para ideias e soluções. 

• Aprovando a construção de prédios para valorizar os bairros. 

• Participação na política, acompanhamento crítico dos atos do poder executivo 

• Círculo diariamente pela cidade e poderia contribuir com ideias de melhoria e 

urbanização. 

• com projetos tanto escrito quanto pratico 

• Sim. Participando dos debates, ideias e sugestões.  

• Sim, pela associação de moradores 

• me tornando voluntario para qualquer ação em benefício das pessoas 

• Acompanho de perto a política e sempre que posso vou a câmara dos vereadores, 

Tento sempre que posso ir a reuniões. 

• Sim, se precisarem de ideias, sugestões, estou à disposição. sou corretor de imóveis 

a 10 anos na cidade, conheço cada canto daqui. há muito o que melhorar. contem 

comigo.  

• Denunciando os desmandos do governo. 

• Audiências públicas  

• Pode ser por meio de audiências públicas em horários nos quais as pessoas que não 

são cargos comissionados possam participar, por exemplo depois das 18 horas 

• Sim, acessos online e oficinas 

• Opinando 

• Fazendo a minha parte como cidadão do que for do meu alcance. 

• Sim 

• sim, trabalhando para uma Itajaí melhor 

• Sim. Com sugestões. 

• via online  

• Opinando e sendo escutado. 

• atuo na área do audiovisual e posso contribuir nessa área caso necessitem. 

• Sim. Através de pesquisas e consultas públicas 

• Não,  porque no final o que prevalece é a vontade e a necessidade, e interesses de 

meia dúzia de privilegiados, como sempre.  

• Contribuindo com ideias ou de outras formas possíveis. 

• Cadastrando a população por e-mail para enviar notícias, avisos, ou seja, todas as 

informações de relevância.  

• Amo nossa cidade e estou sempre disposto a participar - inclusive estou muito feliz 

ao ver a forma ampla e transparente como está sendo debatida esta questão do 

Plano Diretor. 

• Participando das reuniões com a comunidade e poder público. 
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• eu sou uma pessoa pobre, estou doze horas por dia trabalhando pra dar conta das 

minhas obrigações, eu não tenho idéia de como poderia ajudar. 

• Sim. Pretendo atuar em organizações sociais, partidos políticos e cargos públicos, 

bem como pagando corretamente os tributos devidos. 

• Sim, ajudando a conscientizar pessoas a minha volta  

• Sim. Sendo convidado para os debates. 

• Participando de reunião abertas a comunidade como nas reuniões a comunidade 

realizada pelas prefeituras do bairro  

• não sei exatamente como posso ajudar, mas estou a disposição 

• Sim.... talvez através de questionários como este, planejamento participativo  

• Participando de reunião abertas a comunidade como nas reuniões a comunidade 

realizada pelas prefeituras do bairro  

• Sim, já fiz parte do Condema 

• Sim, posso fazer minha parte, opinar e ajudar a passar informações as pessoas 

• Dando a minha opinião.. 

• Sim dando a minha opinião.. 

• Opinando 

• Dando a minha opinião.. 

• Participando de eventos , pagando os impostos  

• Sim 

• Fiscalizando o poder público  

• Dando a minha opinião 

• Opinando 

• Opinando 

• Sim 

• "Dando a minha opinião’ 

• Sim dando a minha opinião 

• Opinando 

• Dando minha opinião 

• Dando minha opinião 

• Sim 

• Sim 

• Este aqui é um bom espaço de manifestação 

• Sim, online 

• Audiências públicas e consultas na Internet  

• Opinando e 

• Sim. Da forma que for necessária e solicitada 

• Sempre. Através de sensos ou avaliações periódicas. Ou outra forma, a depender da 

proposta. 

• Fiscalizando 

• sim, não sei como fazer 

• Opinando 

• Dando minha opinião 

• Não sei responder.  

• Sim 

• Audiência publica 

• Com minha opinião 

• Participando de ações como esta iniciativas; Debates públicos no bairro. 
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• Sim 

• Que nossas sugestões sejam adotadas desde que sejam relevantes. 

• Sim,  

• Sim, já participo de reuniões e fazemos o possível para manter o ambiente em que 

vivemos melhor. 

• "votação" 

• "votação" 

• Sim, sendo autor/voluntário social de mudança, ou seja, contribuir de maneira direta 

com a população itajaiense.  

• Cobrando inteligência dos governantes. Vemos que a falta de escolaridade e clareza 

de Vereadores e de servidores (não sei dessa gestão), pois são muito 

despreparados, e quando vão resolver problemas vêem com soluções muito simples, 

que muitas vezes causam mais problemas. 

• Opinando  

• Construção de mais prédios no bairro ressacada  

• Mais prédios na ressacada  

• Não jogo lixo, limpo na frente da minha casa a rua, pois nem. Roçam o mato, por não 

ter calçamento 

• Debatendo as possibilidades de melhoria, como o plano diretor; participando da vida 

política do município  

• Sim, opinando. 

• Sim 

• Exemplo 

• Sim... pesquisas efetuadas com moradores de porta em porta 

• Sim gerando empregos. 

• Ser delegado das audiências públicas do meu bairro  

• Desenvolvendo construções.  

• Opinando, influenciando.  

• "Sim" 

• Sim dando empregos  

• sim gostaria muito de participar 

• Sim. Participando do planejamento 

• Podendo desenvolver o crescimento  

• Ser ouvida! 

• sim 

• ando opiniões  

• Reuniões no bairro com poder público e comunidade 

• Sendo cidadão! 

• Conselho comunitário  

• “?” 

• Trabalhando e investindo aqui 

• Sim. Debatendo, refletindo e planejando ações efetivas para a resolução dos 

problemas cotidianos. 

• Sim. Pelo meu WhatsApp 996117960 

• Ajudando minha comunidade.  

• Sim  

• Gostaria 

• Expondo ideias e atuando nas fiscalizações/cobranças 
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• Obviamente! Amo essa cidade e sempre estarei pronto a participar do seu 

melhoramento! 

• reuniões 

• No que for solicitado  

• Sim. Através de opiniões  

• Sou acadêmico de Ciências Biológicas e vejo sempre uma luz no fim do túnel a partir 

do processo de implementação ecoturística. A partir da minha carreira, pretendo 

desenvolver projetos que enfoquem esse lado de Itajaí que está sendo perdido. Além 

de incluir a educação ambiental, no meu dia a dia. 

• Sim 

• Posso contribuir com ações relacionadas a cultura.  

• Sim. Já participo de Conselho na cidade e me disponho a dialogar com 

representantes públicos (vereadores, funcionários da prefeitura, etc) sobre assuntos 

de minha área de conhecimento e relacionados ao meu bairro, buscando levar 

soluções para problemas já conhecidos. 

• Sim , vou nas reuniões  

• Sim. Tendo acesso às formas de participação, como prevê o estatuto das cidades.  

• Sim 

• Através de audiências públicas. 

• Acredito no desenvolvimento  

• Dando emprego 

• Sim gostaria 

• Sim 

• Colaborando em tudo o que posso para seu crescimento  

• Sim  

• Gostaria sim 

• Sim 

• Sim, opinando e se possível assistir de perto o processo. 

• Votando em favor de acabar tudo que está iniciado 

• Exercendo meus deveres de cidadã  

• Fiscalizando 

• Sim. Ajudando e opinando. Saber das datas de votações da câmara dos vereadores 

e prefeitura com mais transparência.  

• Gostaria que o prefeito viesse ao Bairro da Ressacada para conhecer nossa 

realidade e entender porque não se deve construir prédios aqui. Preservar a 

Ressacada é preservar a qualidade ambiental de toda cidade. 

• Jornal televisivo  

• Presenças de responsáveis nos bairros 

• Sim, emitindo opiniões e com ações. 

• Sim gostaria 

• + Ou -.  

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    
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Outros: 

• Conversas  

• Fui a uma oficina deste trabalho. 

• Instagram 

• internet, jornal, radio e saindo de casa e conversando com as pessoas. 

• Jornal de tv. 

• Município de Itajaí 

• pela internet, radio e jornal 

• Raramente fico sabendo. 

• Televisão  

• Todas as midias 

• Todos 

• Todos acima indicados. 

• Todos esse 

• Todos os itens citados acima  

• Tv 

• TV E INTERNET JORNAL. 

• TV e rádio 

• WhatsApp 

• Zap 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• "1 - No bairro São Judas e Dom Bosco, entre as ruas Indaial e Jose Eugênio Müller 

fazer sistema de mão única; 2 - Criar uma via principal da rua Duque de Caxias com 

a rua Aristides F. Palumbo até a rua Jacob Ardigó. Atualmente já se vê esse 

movimento de carros durante os horários de pico nesse trecho; 3 - Fazer da rua Jacob 

Ardigó uma avenida ligando o bairro São Vicente até a contorno sul, rebaixando as 

galerias; 4 - Criar praças com espaço para as crianças e quadras ou espaços para 

esportes." 

• "Sim. Prefeito, vice, vereadores, secretários, superintendentes deveriam estar na rua 

vendo os problemas da cidade, e não dentro de gabinetes decidindo aumento de 

impostos e salários, ou só burocratizando o sistema. Abraço." 

• Dar maior publicidade a este meio de participação popular e de grande importância 

para o presente e futuro de nossa cidade. 

58%

17%

16%

6% 3%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros
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• Não. 

• Minha sugestão é que os políticos pensassem mais no bem geral da população 

usando com mais responsabilidade os recursos públicos, e não visando apenas o 

próprio bolso e dos seus chegados. 

• Sim, aqui no meu bairro Vila Operaria, foram entregues alguns empreendimentos 

imobiliários recentemente, e percebi que a maioria não tem sala comercial embaixo. 

acredito que a lei municipal não permita aqui no meu bairro isso. porem fica a 

sugestão pois, seria muito útil poder sair de casa e ter no prédio da frente uma 

farmácia, ou padaria, ou videolocadora, ou etc. daqui da corifeu de Azevedo eu tenho 

que ir até a rua Indaial procurar esses comércios.  Estou a disposição para a troca 

de ideias, Paulo Chaves. 47 9 9973 6559. 

• Diminuam as regalias e mau uso da verba pública. O povo merece mais respeito... 

• pensar a cidade mais no todo, classes sociais e periferia, cuidar da área rural 

• Gostaria de poder ter o mesmo direito de cursar o mestrado dentro ou fora do país 

como todos os demais mestrandos estão tendo qdo optam em fazer o mestrado aqui. 

• Gostaria de ver mais ciclovias em toda a cidade e principalmente a implantação de 

uma ciclovia com início meio e fim na avenida contorno sul, pois atualmente a que 

esta vai até certo ponto e é interrompida. Penso que se não é possível ter uma 

ciclovia dos dois lados em toda a extensão, ao menos deveria haver uma travessia 

sinalizada para o outro lado, dando continuidade na ciclovia. Em outros países, ditos 

desenvolvidos, isso ocorre e o trânsito é compartilhado com os veículos. É uma 

questão cultural. Precisamos evoluir. 

• Gostaria de ver nossa cidade como exemplo para muitas. 

• Que sejam planejadas melhorias no transporte coletivo e fluxo de veículos na cidade, 

que a via de caminhões direta ao porto saia do papel. Que este processo continue 

ouvindo a população mais que haja uma ponderação pensado no futuro das cidades. 

Hoje o carro elétrico já é uma realidade, como o município pode se planejar para 

vagas de recarga no centro da cidade.  

• Pavimentação das ruas do bairro das mansões na ressacada. 

• Que a administração pública pense numa cidade sustentável, com construções 

menores e de menor impacto ambiental 

• Codetran fazer campanha para conscientização do uso das ciclovias existentes pelos 

ciclistas 

• Que seja uma revisão pra cidade toda, sem privilégios pra área central.  

• Os eventos na cidade acho que são pouco divulgados, poderiam divulgar mais, 

Sincronizar os semáforos da cidade.  

• "Itajaí tem um potencial ENORME, creio que há mudanças que estamos vendo hoje 

que se tivessem sido feitas há dez anos, hoje seríamos muito maiores. Vemos 

cidades que não dispõe dos recursos naturais, da capacidade dos empreendedores 

e, principalmente, do engajamento da população, que fazem grandes trabalhos. Itajaí 

está indo bem e, com este trabalho, pode fazer ainda melhor.  

• Creio que as mudanças que forem feitas irão nos colocar em outro patamar, 

melhorando a qualidade de vida de nós, moradores, e atraindo mais negócios. Além 

disso, já tivemos diversas provas do nosso potencial TURÍSTICO, então vejo que 

também temos muito a ganhar neste ponto com as melhorias na cidade." 

• Sim, gostaria da liberação de prédios no bairro Ressacada pois tem muitas áreas 

livres ainda no bairro, a cidade cresce muito rápido e o povo precisa de moradia. 

• Há pouca divulgação desta revisão do plano diretor. Só fiquei sabendo, pois acesso 

com frequência o site do Município. Muita gente nem sabe que está acontecendo. 
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Obrigação de divulgar com destaque na tv, rádio, jornais, mídias sociais e "nas 

escolas" a importância da participação da população nesse processo. 

• eu gostaria que o comercio da rua Hercílio luz fica-se aberto até as 20 horas todos 

os dias, e finais de semana as vitrines expostas, pois é uma vergonha você chegar 

um sábado ou domingo e passear na principal rua da cidade, com todas as portas 

fechadas, isto é ridículo. 

• A comunicação é tudo. Precisa-se de um site mais intuitivo e interativo, notícias 

importantes de cada órgão. A exemplo: o REFIS que durou um tempo considerável 

foi muito mal divulgado. Precisa-se também trabalhar para evitar a inadimplência dos 

devedores do município. 

• Qual a finalidade da Codetran no município? 

• "Melhoria de mobilidade, educação no trânsito tanto para motoristas, pedestres e 

ciclistas, mais ciclovias interligadas, segurança na saída das escolas particulares, um 

plano diretor que tivesse setores industriais longe das residências. Outro assunto 

importante que incomoda bastante no edifício que eu moro, é que existe uma 

academia que não tem tratamento acústico e fica insuportável para os moradores do 

bloco ao lado dessa academia. Normatização e fiscalização para comércio ou 

qualquer outro que gere barulhos que incomode o sossego de quem chega de um 

dia cansativo em casa e precisa descansar." 

• Sim gostaria que tivesse mais construções multifamiliar no bairro Ressacada pois 

tem muitos terrenos disponíveis ainda no bairro e ficaria mais fácil a locomoção das 

pessoas pois é um bairro perto do centro da cidade... 

• Mobilidade, preservação, incentivo e acompanhamento no esporte e estudo 

• Se não houver corrupção tem tudo para dar certo 

• Gostaria que fosse liberado a construção e prédios na Ressacada, pois é um bairro 

com muita natureza e perto do centro. 

• Sim gostaria que fosse liberado a construção de prédios no bairro Ressacada, motivo 

tem muitos teremos baldios, e o bairro fica a 5 minutos do centro. 

• Gostaria que em meu bairro na Ressacada, fosse construído mais prédios 

• Sim gostaria que fosse construídos mais prédios no bairro Ressacada pois é um 

bairro com muitos terrenos baldios... 

• Não, mas achei muito interessante saber a opinião da comunidade. 

• "Gostaria que liberado a construção de prédios no bairro Ressacada." 

• Sim sou favorável a construção multifamiliar no bairro Ressacada... 

• Construção Civil, por que na ressacada não é explorado mais? 

• Ter mais edifícios na ressacada pois valorizaria o bairro 

• A construção civil poderia se expandir mais para os bairros e não apenas Centro e 

Fazenda.  

• Sim que fosse liberado a construção de prédios no bairro Ressacada...a cidade tá 

crescendo e o bairro conta com vários teremos prontos pra construir. 

• Gostaria que fosse liberado a construção de prédios no bairro Ressacada. 

• Sim o bairro Ressacada tem muitos terrenos baldios, e uma bela natureza, poderia 

liberar a construção de prédios, um lindo contraste com a natureza... 

• A liberação de construções multifamiliar 

• Menos impostos e mais trabalho e mais construções no bairro Ressacada 

• Liberação da construção de edifícios na ressacada 

• A liberação de construções de edifício na Ressacada 

• Liberação de construções de edifícios na Ressacada 

• Sim gostaria que fosse liberado a construção de prédios no bairro Ressacada. 
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• Sim que fosse liberado a construção de prédios na Ressacada 

• A liberação da construção de edifícios na Ressacada 

• Mais prédios, é mais empregos e consequentemente mais renda 

• Sim que fosse liberado a construção de prédios no bairro Ressacada pois o bairro é 

perto do centro da cidade e de boa locomoção... 

• Talvez fazer uma divulgação mais efetiva por este meio, onde os interessados se 

mantenham informados do andamento dos trabalhos, por e-mail e redes sociais com 

grupo específico. Gostaria de fazer parte dele. mborba@mborba.com.br  

• O município precisa proteger as naturezas da expansão imobiliária, especialmente 

na praia brava e canto do morcego 

• Sim seria ótimo a liberação de prédios na Ressacada pois é um bairro com muitos 

terrenos baldios 

• Estou satisfeita com o questionário.  

• Melhorar o plano diretor, atendendo as necessidades da população, atraindo 

investidores, e consequentemente, crescendo, gerando riquezas, oportunidades e 

empregos 

• Sim que libere a construção de prédios no bairro Ressacada 

• Sim a liberação de prédios no bairro Ressacada 

• "Deveria liberar a construção de prédios no bairro Ressacada" 

• Sim que libere a construção de prédios no bairro Ressacada 

• Gostaria da liberação de prédios na Ressacada 

• Sim o bairro Ressacada tem muitos terrenos baldios pra construção de prédios 

• Que fosse liberado a construção de prédios no bairro Ressacada 

• Por uma lombada na Jacob Ardigó com José Pereira Liberato  

• Sim gostaria que fosse liberado a construção de prédios na Ressacada 

• Gostaria que liberasse a construção de prédios na Ressacada 

• Mais prédios na Ressacada 

• "Mais prédios na Ressacada" 

• Mais prédios na Ressacada 

• Mais prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Mais prédios na Ressacada 

• Mais prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Cidade precisa urgente solucionar problemas de alagamentos  

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Sim. Liberação de prédios na Ressacada 

• Sim liberação de prédios na Ressacada o 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Construção de prédios liberado na Ressacada 

• Prédios na Ressacadas liberados 

• Que fosse liberado a construção de prédios na Ressacada 

• Gostaria que fosse liberado a construção de prédios na Ressacada 
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• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Sim a liberação de prédios na Ressacada 

• Sim a liberação de prédios na Ressacada 

• A liberação de prédios na Ressacada 

• A liberação de prédios na Ressacada 

• Sim a liberação de prédios na Ressacada 

• A liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada  

• Sejam menos corruptos e invistam mais nas necessidades da população  

• Deveria liberar a construção de prédios na Ressacada 

• "Eu como servidor público e cidadão Itajaiense, desejo muito ver o progresso da 

minha cidade que tanto amo, e me mantenho imparcial a questões políticas neste 

pleito confiante na boa gestão do governo atual e que levará em conta aquilo que for 

plausível e relevante em minhas sugestões. Obrigado. Sucesso e progresso para 

nossa linda Itajaí." 

• Apesar da proposta digna da pesquisa, os resultados possuem pouca força em 

relação aos interesses econômicos dos que fazem parte da gestão pública, o que é 

péssimo. O ramo da construção civil é avassalador e diminui as esperanças de 

termos uma cidade bem habitada e segura (não há infraestrutura para construção de 

prédios no centro da cidade) 

• As dualidades de atendimento no paço municipal, principalmente a distância entre o 

prefeito e os moradores. O atendimento muito priorizado aos secretários e, muito 

poucos momentos aos munícipes. 

• Sim a construção de prédios na Ressacada um bairro nobre e com uma linda 

natureza  

• Investir em turismo e não deixar q vá tudo pra balneário, pois lá tudo pode e aqui os 

meios como IBAMA e FATMA vem proibir o crescimento, mas em bc tudo pode, isso 

é politicagem  

• Não. 

• Não. 

• Me chamo Haroldo Ichiban, tenho 20 anos e busco sempre me atualizar em tudo o 

quê acontece em nosso município, bem como, políticas públicas em geral. Além 

disso, realizo projetos voltado à sociedade, e como prioridade, para a juventude. 

Tendo em vista que o índice de jovens seguindo o caminho das ilusões da vida é 

grande. Há muitas coisas a serem debatidas, porém, uma atenção maior para com 

nossos jovens é de grande fundamento, não só para as famílias, mas para 

estruturação do nosso município.  

• Gostaria que a atual gestão da cidade, cobrassem mais das empresas que executam 

as obras, por mais sinalização, cuidado com seus funcionários e antes de tudo, um 

bom projeto. Pois vejo obras que (aparentemente) não foram acompanhadas por um 

engenheiro/urbanista. No trânsito placas que não existem no Código de Trânsito, 

pinturas sem sentido e lombada no mesmo trecho da avenida (rótula da ressacada). 

• Precisa conscientizar a população a não queimar lixo, vejo isso ser uma constante 
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da janela do meu apartamento, e a fumaça por muitas vezes se estende por todo o 

bairro. Mas isso são coisas pontuais.  

• Que fosse construído prédios na ressacada  

• Deveria construir mais prédio no bairro ressacada  

• Liberar construção de edifícios em áreas bem localizadas pois todos devem ter direito 

a morar bem.  

• Sou a favor de mais prédios no bairro ressacada.  

• Sou a favor de mais prédios no bairro ressalvada. 

• Sou a favor de mais prédios no bairro ressacada.  

• Mais prédio no bairro ressacada.  

• Mais prédios no bairro ressacada.  

• Mais prédios na ressacada.  

• Construção de mais prédios no bairro ressacada.  

• Sou a favor de construção de prédios no bairro ressacada.  

• Que fosse construído mais prédios no bairro ressacada.  

• Temos que nos preocupar mais com a preservação da nossa flora e fauna. Cuidar 

melhor de nossos parques. 

• Não.  

• Sim gostaria que o plano de revisão de meu bairro fosse aprovado para prédios mais 

altos...não vejo porque não pois prédios grandes é imponente combinaram com o 

bairro, trazendo assim mais moradores e movimento ao bairro. 

• Minha sugestão que que seja liberada o plano diretor para construírem prédios mais 

altos em Itajaí principalmente no meu bairro coisa feia quem vai querer morar num 

prédio de 5 ou 6 Lages um bairro como o nosso Tem que ter prédios imponentes 

SIM....preservando sim a mata nativa. 

• Não obrigado 

• CONTINUAR A PROIBIÇÃO DE PRÉDIOS ALTOS NA RESSACADA. 

• Não. 

• Gostaria de ver nossa cidade voltar ao crescimento urbanístico, profissional e 

econômico  

• A economia precisa crescer o município precisa crescer, o país precisa de impostos 

Itajaí precisa de impostos deixem as empresas construtoras trabalharem! O mundo 

vive o crescimento deixe-nos gerar empregos, serventes, pedreiros desempregados 

vamos crescer! Somente a região da ressacada seria passível de desenvolver mais 

de 2000 empregos da construção civil! Isso é visão de economia social e política! 

• Verticalizar com responsabilidade, impor restrições e limites construtivos não 

significa impedir e sim um aproveitamento urbano humanizado sobretudo em 

corredores dentro do próprio bairro. 

• Cidade precisa crescer construção civil está estagnada nada pode 

• Regularizar e deixar dar continuidade a todas as obras de prédios residenciais e 

comerciais da cidade. A cidade só perde quando não permite que essas obras 

terminem: perde na segurança, beleza e limpeza. Além da injustiça com aqueles que 

já investiram tanto dinheiro nessas obras. 

• Quero um trânsito melhor 

• Pro nosso crescimento do nosso bairro construção de edifício e prédios pra gerar 

mas movimentação pro nosso bairro ressacada 

• Sugiro que seja liberado a construção de prédios em nosso bairro, favorecendo com 

isso o crescimento dele. 

• LIBERAR A CONSTRUÇAO DE PREDIOS NA RESSACADA.  
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• AUMENTAR O GABARITO DE PREDIOS DA RESSACADA, BAIRRO 

DESVALORIZOU 

• PERMITIR MAIS URBANIZAÇÃO NA RESSACADA 

• PERMITIR MAIS PREDIOS NA RESSACADA 

• AUMENTAR ALTURA PREDIOS RESSACADA  

• SUGIRO FECHAMENTO DE VALAS E CORREGOS NO BAIRRO RESSACADA 

• SUGIRO FECHAMENTO DE VALAS E CORREGO DO BAIRRO RESSACADA 

• SUGIRO FECHAMENTO DE VALAS DO BAIRRO RESSACADA 

• Sim gostaria que mudassem o plano diretor de meu bairro, tenho pessoas que 

conheço que gostariam de morar aqui mais não tem condições de comprar um 

terreno e construir a casa e arcar com as despesas necessárias. A liberação de 

prédios resolveria pra muitas pessoas e esse paraíso não ficaria na mão de pessoas 

influentes que acham que são donas do bairro e não respeitam que já a muito tempo 

já morava aqui...e querem a mudança. Obrigada . 

• Deixe Itajaí e a ressacada crescerrrrrrrr. 

• Permitir construções de prédios na ressacada 

• Cocôs de cachorro... 

• Que na ressacada possamos vender nosso terreno sem problema que termos na 

ressacada. 

• Sugestão de NÃO permitir construção de novos prédios no bairro da Ressacada. 

• Itajaí precisa se desenvolver e não apenas crescer. Da forma como a cidade vem 

crescendo estamos perdendo qualidade de vida. 

• Não queremos prédios na Ressacada 

• Sem prédio. 

• Não. 

• Gostaria que o governo fosse mais transparente com suas informações, a bairros 

como a Ressacada que não comporta arranha céus ou grandes condomínios. 

Queremos olhar para o horizonte e ver os morros a natureza, e não prédios. Não 

pode a ver uma verticalização desenfreada. Sei que nosso bairro é ambicionado por 

grandes construtoras por sermos privilegiados com uma natureza linda. Mais a 

lugares como o nosso que tem que ser preservado. 

• Morei muitos anos na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro. Vi 

os bairros crescerem e perderem muito das qualidades que tinham. Acho importante 

um plano diretor consciente, onde exista uma altura máxima, ou prédios de no 

máximo 3 ou 6 andares.  Prédios mais altos que estes, só servem para a prefeitura 

arrecadar mais IPTU e para algumas construtoras ficarem muito ricas. Obs.: 

Trabalhei em algumas das grandes construtoras do Brasil em cargos até de 

confiança, como Odebrecht, Gafisa e Brookfield. 

• Não construção de prédios na Ressacada o bairro não suporta e perde a beleza 

natural. 

• Tem que melhorar o trânsito, plantar mais árvores, mais passeios públicos.  

• Proibir construção de prédios altos na ressacada.  

• Gostaria muito que mudasse o plano diretor pra melhorar a qualidade dos bairros 

como o da Ressacada obrigada. 

• A prefeitura tem que dar atenção à maioria e não aos interesses especulativos de 

construtoras e incorporadoras que só visam lucro sem qualidade de vida para a 

população! 

• Não quero prédios enormes mais que 5 andares no bairro ressacada, já é úmido e 

pequeno ficará pior. 



 
 

 
253 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

• Por enquanto não.  

• Asfaltar as ruas que faltam na ressacada.  

• "Parabenizo a atual gestão pelo trabalho que está sendo feito e lembro que sempre 

há muito o que fazer. Mobilidade urbana é essencial hoje: mais gente e menos carros 

circulando nas ruas é sinônimo de qualidade de vida. É preciso também cuidar para 

que a especulação imobiliária não acabe com a Praia Brava, tanto em termos de 

balneabilidade como de sombreamento (não quero que a Brava vire a praia Central 

de Balneário Camboriú) - veja que em cidades como Miami (EUA) as construções 

mantêm distância da areia. Isso também reduz muito os custos associados a 

prejuízos ocasionados pelas ressacas. 

• Faltam coleta e tratamento de esgoto em muitos bairros. É preciso manter os 

córregos limpos. 

• Criar políticas públicas que promovam a empregabilidade e a prestação de serviços 

no município.  

• Transparência em todas as ações sempre." 

• Não deixar construir prédio na ressacada (jardim das mansões) 

• Desejo que a administração pública invista mais em saúde e nos serviços públicos, 

mas principalmente que trabalhe para proteger o meio ambiente, que não é o que 

está acontecendo!  

• Não 

• Mudar esse plano diretor...porque se não onde esse povo vai morar daqui a 

pouco...tem que construir prédios e mais acessível  

• Que se tenha boa gestão com dinheiro público, menos cargos com diminuição do 

tamanho do estado  

• Sou grata pela oportunidade de vocês pedirem a população seu ponto de vista, além 

de opiniões e sugestões. Parabéns!  

• Importe acabar todas as obras iniciadas para não prejudicar pessoas e o visual da 

cidade 

• Deveriam mudar o plano diretor de Itajaí ...o desenvolvimento a chegada dos prédios 

nós bairros é inevitável pois não temos mais terras para construção de casas 

• Mas ciclovias nos bairros e centro  

• Deixem Itajaí crescer 

• Esperamos a prefeitura em nosso bairro. 

• Creio que a cidade vem ficando cada vez mais valorizado e ótimo lugar para se morar 

mais precisa melhorar muito ainda em nosso trânsito no centro e bairros. 

• Sim, hoje no bairro Ressacada o padrão construtivo é de 8 andares nas duas 

principais avenidas. Penso que isso atende aos moradores e a necessidade de 

crescimento urbano. Aumentar o padrão construtivo do bairro Ressacada gerará um 

impacto extremante negativo no trânsito (falta de mobilidade, hoje os ciclistas andas 

nas ruas, nas ruas transversais dois carros estacionados já complica o fluxo), na 

questão de saneamento e também a questão da fauna e flora pois estudos 

comprovam que naquela região prédios altos podem matar diversas espécies.  

• NÃO ao aumento do poder construtivo na Ressacada. 

• Na Ressacada, o padrão construtivo de até 8 andares nas avenidas principais, como 

está hoje, já atende a necessidade. Se aumentar vai gerar um fato negativo com a 

questão do trânsito (mobilidade), falta de saneamento e vai prejudicar a flora e a 

fauna 

• Não ao aumento do poder construtivo de prédios na Ressacada, permanecer como 

está hoje.  
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• URBANIZAÇÃO DO BAIRRO RESSACADA 

• Incentivar Construção de Prédios Modernos 

• Incentivar construção de imóveis e prédios modernos. 

• Mais prédios mais altos. 

• Incentivar a construção civil 

• Incentivar construção civil como forma de emprego e renda. 

• Incentivar construção civil 

• Incentivar construção civil. 

• Incentivar construção civil! 
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REGIÃO 08 – CENTRO / FAZENDA / FAZENDINHA. 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 08, foram 

obtidas 348 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

 

 

 

30%

70%

Sim Não

96%

4%

Sim Não
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Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Ao Lado do CTTMAR da Univali 

• Sim.  

• Pontos de Entrega Voluntária da Prefeitura (Sec. Obras). 

• Fundos cemitério da fazenda. 

• Sim, atrás do cemitério. 

• Atrás do cemitério, além do lixo colocam fogo. 

• Não. 

• Principalmente nos bairros, considerados mais populosos, como Cidade Nova, 

Cordeiros, Murta, próximo de rios e nos terrenos desocupados. Investir em 

fiscalização, promover um sistema de fiscalização com os moradores, seria uma 

ótima alternativa, oferecer algum tipo de benefício para quem manter os locais 

limpos, denunciar, descartar o lixo nos locais corretos, tbém.  

• vou deixar para os Fiscais fazerem seus trabalhos. 

• Terrenos baldios sem fechamento. 

• Terreno em frente ao ginásio Ivo Silveira, vala aberta. 

• Nossas ruas só são limpas quando interessa. O resto do tempo ficam muito sujas de 

lixo. 

• Um terreno baldio ao lado do prédio da BRF. 

• Não me recordo. 

• Aos fundos do cemitério da Fazenda e na rua Prof. Olindina da Silva, na frente de 

um terreno baldio (bosque) antes de propriedade da Madeireira Zadra, fundos da 

atual concessionária CVC. 

• Ribeirão do "Schnaider" as vezes tem pneus e entulho. 

• Há depósito de lixo num terreno baldio atrás do cemitério do Bairro Fazenda. 

83%

17%

Sim Não
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• Rua Felipe Reiser, entulhos em frente ao colégio Peter Pan. 

• Ao longo de toda Beira Rio, principalmente próximo ao molhe. 

• Não sei. 

• Não. 

• Rua José Corpentino Chaves com rua Ivo Atanásio Veiga. 

• Antigo laboratório municipal na rua Joinville. 

• Sim os rios que recebem nossos resíduos não tratados, aterros clandestinos. 

• Não saberia indicar um, porém sei que devem existir pontos esporádicos. 

• Nas ruas próximas ao posto de saúde. 

• Pago taxa de lixo altíssima e o lixeira passa voando pelas lixeiras e a metade do lixo 

da lixeira não tira, além de que do passam nas ruas veem lixo jogado e não tiram, 

não entendo isso. Qual o proposito do caminhão de lixo, terminar logo p ir embora.  

• Final da Rua Cesário Chaves, com Rua João Matias Heill, sempre com muito 

acúmulo de lixo.  

• Sim atrás do cemitério da fazenda. 

• Rua José Copertino Chaves, atrás do cemitério da Fazenda próximo ao antigo centro 

social onde hj pertence a Univali a um lixão que toda semana tocam fogo. Já foi ligado 

várias vezes pro meio ambiente e nada foi resolvido. 

• Existem muitos. Trabalhei na Sec. Obras e entendo o desafio... ultimamente não 

tenho reparado locais específicos, mas os terrenos baldios não escapam. 

• Ribeirão Schneider, na Av Osvaldo Reis. 

• Terreno baldio na 7 de setembro. 

• Existem vários terrenos no município onde é depositado lixo provocando mau cheiro, 

infestação de insetos...  

• Atrás do cemitério. 

• Terreno baldio na Rua Uruguai, próximo ao Morro da Cruz. 

• Em frente à terrenos baldios as pessoas costumam colocar restos de móveis etc. 

• Atrás BRF. 

• Saco da fazenda. 

• Sim, deveriam proibir os catadores de papelão na rua Hercílio luz durante horário 

comercial.  

• Rua Hilda Breittenbauch em uma obra inacabada. 

• Sim, atrás dos restaurantes na beira rio. 

• Sim. Esquina da rua. 

• Sim, atrás do cemitério da fazenda. 

• Terrenos no centro e bairros. 

• Terrenos baldios.  

• Atrás das lojas Havan, no bairro fazenda. 

• Rua João Rodi, quase esquina com Contorno Sul. 

• Não. 

• Atrás do cemitério da fazenda. 

• Rua da UPA cordeiros. 

• Ao lado do Latec (Univali), Antes da Univali na entrada do matadouro, próximo a 

entrada de qualquer aglomerado urbano subnormal descrito no PLHIS. 

• Ao lado da minha casa na Fazenda. 

• Terrenos sem construção perto do Dom Bosco. 

• praticamente todo curso da água em Itajaí é poluído. 

• Beira dos rios e terrenos baldios. 
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• Rua José Corpentino Chaves, esq. c/ Rua Ivo Atanásio Veiga - Fazenda (fazem 

queimadas de lixo). 

• Não seu. 

• Bairro cidade nova.. 

• Nas calçadas. 

• terreno baldio na rua Juvenal Garcia. 

• Rua 11 de junho, em frente ao terreno baldio ao lado do número 449. 

• Perto do ginásio de esportes na rua Jorge Mattos - em frente a ADR. 

• Desconheço. 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 

 

 

MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 
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O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

0 50 100 150 200 250 300

Outros

Carona

A pé

Transporte Coletivo

Bicicleta

Motocicleta

Carro

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias no centro? 

 

Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10. 
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 

 

Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 
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Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade? 

• Criação de um plano objetivando, criar áreas dedicadas à construção de residências 

e pequenos prédios (de até 5 andares), e em locais que não possuem tantas casas, 

a construção de grandes prédios (com mais de 15 andares), em formato de bairros 

apenas com este tipo de construção. Criando uma infraestrutura de apoio e serviços 

nestes novos locais de moradia. 

• Áreas exclusivas para residências familiares e áreas exclusivas de áreas 

multifamiliares (Prédios). 

• Outros loteamentos. 

• O problema não é a construção de edifícios, mas sim outros aspectos construtivos. 

Em áreas onde existe problemas de alagamentos e cheias, incentivar a construção 

de edifícios, pois os apartamentos não seriam afetados. Em outros locais, como o 

centro, limitar a construção, devido a já alta concentração habitacional, e revogar o 

solo criados neste bairro. 

• Delimitar áreas específicas para a construção de prédios, e não liberar em qualquer 

lugar da cidade. 

• Evitar o crescimento desordenado. www.cittaslow.org. 

• investimentos em áreas pouco habitadas da cidade. 

• Deve ser incentivado conjuntos habitacionais horizontais e melhoria do transporte 

público para pessoas poderem viver em locais mais distantes de seus trabalhos e 

lazer. Também incentivar e cobrar a ocupação de imóveis que estão para alugar 

antes de liberar a expansão urbana desnecessária. 

• Distribuição. 

• Criar novos bairros.  

• Exigir que a pessoa que chegue na cidade comprove trabalho para poder se 

estabelecer.  

• Bairros mais atraente para evitar a centralização e verticalização desordenada do 

centro e fazenda. 

• Acho que deve existir algumas regiões exclusiva de casas. Porquê ainda tem muita 

área que além de ter edifícios que ainda comporta mais alguns.  

• Condomínios baixos, de até 3 ou quatro andares, nas áreas rurais da cidade, 

oferecendo obviamente total infraestrutura para os moradores, montar bairros, com 

todos os serviços necessários como UBS, escolas, cei´s, áreas de lazer, posto 

policial ou da guarda municipal, enfim dar condições para os moradores viverem bem 

e felizes, com ótima qualidade de vida.  

• NÃO EXISTE PROBLEMA HABITACIONAL. QUEM TEM DINHEIRO E QUER 

MORAR EM ITAJAÍ, QUE COMPRE A SUA CASA DE QUEM ESTÁ DISPOSTO A 

VENDER. SE NÃO TEM DINHEIRO, QUE VÁ MORAR EM NAVEGANTES OU 

BIGUAÇU. 

• Avaliação criteriosa de quais as áreas destinadas à densificação haja vista os limites 

ambientais (APP, beira rio, encosta de morro, etc) da cidade, o uso público dos 

espaços da beira rio e da praia (Brava, cabeçudas, ambas especialmente) e de 

mobilidade urbana. Atualmente, não há compatibilização entre a densificação 

(excessiva, à exemplo da Praia Brava e beira rio da Fazenda) e mobilidade urbana.  
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• Organização Municipal, organizando áreas para construções verticais e outras 

manter horizontais. Liberando de forma ordenada e planejada. 

• Não existem poucas áreas livres em outros pontos da cidade de modo a justificar que 

a região central seja congestionada e entre em colapso, diminuindo a qualidade de 

vida dos moradores e frequentadores do local (inclusive trabalhadores que moram 

em outros bairros mas exerçam seus misteres no centro). Deve o poder público 

REALIZAR ESTUDOS buscando alternativas. 

• A área central já está muito povoada. É preciso deslocar o eixo da cidade para os 

bairros mais periféricos 

• Prédios baixos até 6 andares 

• Existe muitas áreas ao redor em bairros afastados para utilização 

• analise para prejudicar o mínimo possível, isso é prédios baixos até 6 andares 

• Cidade estabilizada 

• Diminuir propaganda evitando a imigração. Progresso não significa densidade 

demográfica, mas boa qualidade de vida para a população natural da cidade. Atender 

os interesses capitalistas em detrimento da qualidade de vida da população natural 

da cidade, no máximo produz sérios problemas de infraestrutura no município difíceis 

de equaciona-los. 

• O trânsito já é complicado e com a aglomeração de mais moradores só contribuem 

para aumentar o caos, além do que o sombreamento causado pelos prédios aumenta 

muito a umidade, além da falta de privacidade.  Balneário Camboriú é um exemplo 

clássico da verticalização desenfreada do meio urbano, o que Itajaí tem que fazer 

diferente. Investido na qualidade de vida, promovendo a mobilidade, não a 

aglomeração. 

• Não há déficit habitacional na cidade. O que é crescente é a mendicância. Temos 

inúmeros edifícios com unidades disponíveis a venda. 

• A Prefeitura não permitir a construção de prédios nas ruas Beira-rio e Lauro Muller. 

• Expandir a área urbana. 

• Sugiro que os prédios se concentrem no centro e perto das indústrias para as 

pessoas terem como morar mais perto de um possível local de trabalho. 

• Penso que chega um determinado momento em que a cidade não comporta mais 

pessoas, há falta de emprego, de locais para morar... A resolução do problema não 

seria criar novas moradias/prédios, mas sim entender que simplesmente não é viável 

colocar pessoas aonde não tem espaço. 

• temos uma cidade plana e com grandes áreas desabitadas que podem ser usada na 

expansão da cidade. Pode-se incentivar a criação de áreas com bairros cidades onde 

a população tenha acesso a todos os serviços e não precise se deslocar a centro. Se 

for incentivado a construção de edifícios que sejam com adequado uso do solo sem 

criar arranha céus que poluem visualmente e criam obstáculos ao sol nas praças, 

beira rio. etc. 

• prédios baixos para não prejudicar as casas e melhor utilização de obras 

abandonadas 

• Ainda tem muito espaço para Itajaí crescer sem ser construindo prédios. 

• Que exista transporte urbano de qualidade, tipo VLT, ligando novas áreas ao centro 

e fazendo trajeto circular na periferia. Isto permite planejar a urbanização de outras 

áreas da cidade. E há de se colocar um limite na densidade demográfica; que novos 

empreendimentos arquem com o custo social agregado (mais rede de esgoto, novas 

vias para circulação de veículos, encarecimento do IPTU para moradores antigos, 

etc.);  
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• Qual problema habitacional? Desconheço a premissa da pergunta, até porque os 

prédios novos a venda ainda tem muitas unidades a disposição. Não há problema 

habitacional relevante na zona central, que é composta por pessoas mais abastadas. 

Talvez exista na periferia, para as pessoas mais humildes que - aí sim - tem problema 

habitacional a ser atendido, com políticas públicas e sem ceder a pressões do 

mercado imobiliário (que visam capital e não um aspecto social). A região do meu 

bairro já está altamente adensada populacionalmente e pode entrar em colapso se 

novos prédios forem permitidos, igualando a cidade a Balneário Camboriú, o que é 

péssimo. Não existem calçadas para suportar o trânsito de pessoas ou ruas largas o 

suficiente para absorver um aumento de veículos. O governo deve redirecionar sua 

atenção para a região periférica, incentivando construções de edifícios e 

disponibilização de serviços públicos nesta localidade, inclusive não repetindo erros 

que ocorreram na região central (que não possui calçadas largas, cuja rede de colega 

de esgoto e de abastecimento de água - mas especialmente a de escoamento de 

águas pluviais - aparentemente não é adequada. 

• Não há necessidade de incentivo maior do que o que já existe, há bastante locais 

disponíveis para construção ainda sem necessidade de diferentes ações ou 

incentivos, ou liberação de construção na beira-rio, por exemplo, cujo diferencial está 

justamente em não ter prédios altos, tornando aquela região mais agradável e um 

ponto caraterístico de Itajaí. Temos muitas áreas pra construção ainda, tanto nos 

bairros, como no centro. 

• Estimular a edificação de empreendimentos em bairros ainda não tão habitados, 

pensando, antecipadamente, na infraestrutura, mobilidade urbana e respeito ao meio 

ambiente.  

• Criar região metropolitana. 

• Modelo americano, expandir a zona urbana, desaglomerando, pois, Itajaí é plana...  

• Não sei se tem défice. 

• Seria construir prédios de forma ordenada, com no máximo 5 andares sendo 

distribuídos pelos bairros afastados do centro. E ainda mais este ordenamento tem 

que ser de forma intercalada, tais como; na existência de um do seu lado tanto 

esquerdo qto direito livre, do outro lado da via nada em frente e assim 

sucessivamente. Haveria o sol para todos. 

• Não queremos ter Itajaí igual a cidade vizinha Balneário Camboriú que se tornou uma 

cidade insuportável para morar, para passear e até para frequentar os restaurantes, 

bares, shopping. Itajaí é grande, vai até quase a cidade de Brusque, a solução fica 

para vocês porque para nós, moradores, a população atual é suficiente para nossa 

cidade. 

• Será preciso disciplinar a construção de prédio para evitar a concentração.  

• melhor distribuição de moradias pelo restante da cidade, melhorando mobilidade 

entre os bairros, segurança e quando necessário a construção de prédios, que se 

faça com distancia mínima entre as construções. 

• Bairros somente de casas e outros com possibilidade de construir prédios. 

• Incentivar uma distribuição de área nos bairros, na região central está ficando 

impossível o deslocamento deveria limitar o máximo para não gerar um caos. 

• Preservar áreas livres e a natureza primeiro. 

• Ha enormes espaços desabitados ou pouco adensados em bairros mais afastados, 

cujo adensamento, até certo ponto, seria benéfico. 

• Planejamento, fazer prédios não significa melhorar a cidade, precisa saber de que 

forma. 
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• Bairros após a BR deveriam ter mais prédios.  

• Criar bairros residenciais de edifícios. 

• Planejamento urbano conscientes. 

• Que melhore a infraestrutura dos bairros que ainda tem muita área livre. Ex: bairro 

Itaipava. 

• Ainda existem muitos terrenos amplos e acho que os bairros precisam de atenção e 

devem ser mais valorizados, arborizados, asfaltados. Os bairros precisam uma 

infraestrutura melhor, para que a cidade seja bonita como um todo. 

• Interiorização da cidade, há áreas boas, saudáveis e amplas no interior. Não há 

problema habitacional, o q há é mau planejamento. Concentração dos habitantes em 

um único ponto, traz trânsito congestionado, aumento da violência, superlotação do 

transporte urbano, descaracterização do patrimônio histórico, superlotação de 

escolas entre outros.  

• A cidade de Itajaí faz divisa com Brusque entre as duas cidades tem muito espaço. 

Desapropriação, parar de criar boi e fazer moradias. 

• Concordo com a construção de prédios desde que preservada algumas Áreas, em 

hipótese nenhuma deve-se construir prédios na Avenida Beira Rio!! Precisa ser 

preservada toda essa região. 

• Expansão ordenada da cidade para os bairros Itaipava, Rio do meio etc. 

• "Há várias regiões com espaço disponível. Itajaí não tem problema habitacional." 

• Distribuir a ocupação em prédios mais baixos espalhados pelos bairros. 

• Prédios mais espaçados uns dos outros, presando os recuos necessários das ruas, 

com calçadas largas, comércios em baixo, com menos andares, garagens 

adequadas. Ruas arborizadas, valorização das praças e espaços verdes como a 

beira rio!  

• Ainda existem muitas áreas habitáveis na cidade, não sendo necessário a expansão 

para a maior área de lazer de Itajaí, a beira rio. 

• Deveria ser previsto no plano diretor as zonas da cidade em que poderiam ser 

construído edifícios, e estes com regras claras que deveriam preservar construções 

existentes. 

• Construção de bairros afastados do Centro com infraestrutura e projeções de 

subprefeituras e comércio próprios afastando a necessidade das pessoas se 

dirigirem ao centro da cidade. 

• Formar novos bairros, com estrutura que atenda completamente as necessidades da 

população. 

• Distribuir a construção de edifícios nos bairros maiores, pois perto da minha 

residência já existe vários prédios e a região não tem mais capacidade de absorver. 

• Construir em locais mais retirados da cidade. 

• Controle ordenado da população.  

• expandir para outros terrenos fora do centro. 

• Espalhar as construções nos bairros. 

• Estrutura de mobilidade urbana adequada para permitir a ocupação do interior do 

município. 

• "Definir grandes locais de lazer, ao redor destes locais deve-se evitar a construção 

de edificações de tamanho exagerado. Especificar áreas, com grandes avenidas, 

onde se pode construir condomínios." 

• Não permitiria construir prédios num raio de 100m um do outro. Ainda temos muitas 

áreas habitáveis no centro ao seu entorno e nos bairros. 

• Favorecer o crescimento nos bairros mais afastados 
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• Racionalizar o uso das áreas livres e incentivar a ocupação para as áreas mais 

afastadas do Centro. 

• A cidade precisa crescer depois da BR 101 também, na região central já colapsou. 

• Verticalizar a área urbana já consolidada para a cidade não crescer em direção a 

orla, dos morros e rios. 

• Melhorar o acesso para os Bairros sentido Brusque e Blumenau, como exemplo 

Itaipava e Sta Regina, se houvesse tanto transtorno para atravessar a BR 101 no 

sentido desses bairros, muitas pessoas não veriam problema em molar nesses 

locais.  

• Loteamentos novos na área geográfica da cidade após os limites da Br 101, com 

lotes pequenos e baratos, de fácil financiamento e melhor transporte urbano.  

• "Talvez o problema não seja a construção civil e sim o jeito como é empregada. O 

sinduscon é uma indústria sombria. O principal mecanismo de averiguação do 

impacto gerado (e nem estou falando de impacto ambiental em si) é um Estudo de 

Impacto de Vizinhança, o qual irá verificar a disponibilidade de implantação de um 

projeto de grande dimensão, dentro do âmbito do tráfego, geração de fluxo, 

sombreamento, influência no microclima, etc. Porém sabe-se que este é apenas 

ilusório, para cumprimento de legislação. Assim como BC, nossa cidade sobre com 

a máfia da construção civil, brevemente comentando, o ex gerente da FAMAI foi 

exonerado, então só aqui dá pra retirar uma conclusão. 

• Referente ao soluções para habitações, a cidade crescerá para os lados e para cima. 

Horizontalmente, a longo prazo o correto seria projetos de pequenos centros para 

assim que as novas habitações forem introduzidas, a população teria atendimento as 

diversas necessidades sem precisar se deslocar tanto. Além disso, deve-se investir 

no saneamento prévio, evitando-se reestruturar a cidade a medida que novas ruas 

fossem implementadas. De modo vertical, algumas únicas possibilidades podem ser 

tomadas, como redirecionamento de avenidas e respectivas reformas. Outras 

soluções de tráfego seria a implantação de horários diversificados para comércio, 

trabalhos e atendimento público, como ocorrem em algumas cidades da Europa, 

assim o fluxo de veículos nas horas de picos são dissolvidos, forando várias horas 

de picos, porém muito menos intensas. Para isto deve-se ter a iniciativa da prefeitura 

e reuniões com os atores das diversas esferas comentadas." 

• Melhor distribuição de prédios versus ruas com acessibilidade. Não adianta um 

prédio de 3 blocos e muitos apartamentos numa rua que não flui 

• Mobilidade para que a cidade não precise se concentrar em poucos metros 

quadrados e que o carro seja utilizado para tudo 

• Temos q pensar daqui alguns anos com essa qtidade de prédios se vamos ter ruas 

que comportem tantos carros, saneamento básico, água, luz, e o lixo (se hj já está 

um caos as ruas, vivem cheias de lixo) 

• Menos pessoas ... cada um na sua cidade!  

• 80 por cento do município está em áreas rurais, mais incentivos a essas áreas, com 

planejamento e desenvolvimento adequado.  

• Rever o número excessivo de prédios comerciais, com taxa elevada de 

desocupação, no centro; liberando terreno para prédios residenciais  

• Estimular crescimento horizontal, evitando edificações e consequentemente 

concentrações populacionais que agravam os problemas que já enfrentamos 

(saneamento, alagamentos, lixo urbano, trânsito, energia elétrica, etc). 

• Bairros como Itaipava com enorme potencial de desenvolvimento, todavia o viaduto 

da 101 impede isso! 
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• Criar zonas territoriais para prédios e zonas territoriais com vocação para 

moradias/casas, talvez em consórcio com pequenos prédios de até 4 andares.  

• Acredito que tendo um fácil acesso e locomoção as pessoas moraria em qualquer 

região, mas como não temos costumes igual a população de grandes metrópoles 

pecamos em querer tudo ao nosso alcance.  

• "Limitação de infraestrutura e ambiente disponível verticalizado da forma liberada 

como está sendo empreendida, só trará o Caos para a Mobilidade, para o 

Saneamento e para a Energia.  

• Precisamos focar no planejamento com Responsabilidade para um crescimento 

sustentável de nossa cidade. 

• Não há dúvida que NÃO TEMOS INTERESSE em Construções de Edificações na 

Beira Rio, pois o IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA do POVO ITAJAIENSE, 

independente de termos imóveis ou terrenos nesta área,  SERÁ  de PERDA 

IRREVERSÍVEL " 

• Planejamento responsável, prédios altos não garantem qualidade de vida pelo 

impacto ao meio ambiente 

• Criar zonas específicas para habitações unifamiliares e zonas específicas de 

habitação multifamiliar, com a aplicação de outorga onerosa definida com base no 

potencial que tal região da cidade apresente acerca da absorção desse incremento 

populacional. Hoje temos um enorme interesse nas praias, sem que sejam 

comentadas contrapartidas para o trânsito. Bairros naturalmente isolados deveriam 

preservar suas peculiaridades e se transformarem em zonas de exclusividade 

unifamiliar, como Cabeçudas, Ressacada... e áreas frequentemente amigáveis 

deveriam receber incentivos para a verticalização. 

• Exigir um estudo de impacto de vizinhança para a aprovação do projeto. 

• fiscalização ambiental  

• Limitar a altura dos prédios e exigir maior área de lazer em cada um. São Paulo é 

uma selva de pedras mas as áreas de lazer dentro dos edifícios são imensas. Aqui 

constroem prédios num terreno de 300m2 e não colocam sequer grama. Não temos 

árvores na cidade!  Quando vejo os prédios acumulados no centro de Itajaí tenho a 

impressão que está de criando um cemitério vertical. Sem flores!  

• Um estudo pra não prejudicar nem A e nem B, ter no plano diretor a viabilidade do 

projeto, se vai mais favorecer ou prejudicar os arredores, acho que precisa ter uma 

distância mínima entre Torres, pra não acontecer o famoso sanduíche, daí acarretas 

unidades dentro do apartamentos, causando problemas de saúde, etc 

• Enquanto houver áreas livres usa-las da melhor maneira possível. 

• Não tenho sugestão  

• Crescimento sustentável, melhoria de acesso. Não adianta encher de prédios no 

bairro Fazenda, se não há espaço para tantos veículos. Deve haver construção de 

prédios em outras regiões com o devido acesso de veículos ou melhorar o transporte 

público e ciclovias  

• Preservar as ruas habitacionais dos bairros, incentivando a construção de prédios 

em áreas predeterminadas pela prefeitura. 

• É preciso incentivar bairros horizontais e verticais um bairro horizontal precisa em 

tempos atuais de segurança a cidade tem muita área de expansão, o problema é que 

querem concentrar uma grande porção de pessoas em pequenas áreas aí o 

surgimento da verticalização dos bairros e quanto mais insegurança existir maior a 

probabilidade de extinguir os bairros residenciais. 
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• Se realmente há  um déficit habitacional ele não será solucionado em regiões onde 

o valor do terreno é caro por já ser bairros totalmente ocupados. Tem ainda muita 

região com disponibilidade para crescimento,  o que falta é melhoria na infra-estrutura 

e transporte de boa qualidade. Para famílias, nada melhor que comprar um imóvel 

onde há boas escolas, espaço para crianças brincarem (parques) por preço justo. 

• Habitar as áreas mais retirada do centro. 

• A região central possui uma densidade demográfica elevada e um trânsito saturado, 

deve se incentivar a construção em outras regiões de Itajaí. 

• A cidade deveria crescer para a periferia não no centro. 

• Novas áreas devem ser ampliadas e bem interligadas com o Centro. Áreas como 

itaipava,  Rio do meio,  São Roque. 

• Uma organização inteligente das estruturas urbanas.  

• A cidade deve crescer e evoluir nas periferias não no centro. 

• Expansão áreas mais afastadas, e estrutura de acesso para esses bairros. 

• Moro nas mediações da beira rio e tendo em vista o terreno de marinha, os 

alagamentos dentre outras coisas fica inviável. 

• Descentralização dos recursos urbanos para áreas menos ocupadas, favorecendo 

uma melhor ocupação destas áreas,  sem destruir as já existentes. 

• Fomentar a ocupação das áreas já consolidadas e preservar a orla (praias e Beira 

Rio) e os locais próximos às morrarias. 

• Melhoria no transporte público, nas avenidas da cidade e limitações de construções 

em áreas residenciais. 

• Acredito que um projeto que iniba construções de prédios muito alto! Com um 

máximo permitido de andares. 

• Discordo pois não há o respeito quanto ao barulho em excesso gerado pela 

construção. Tanto de dia quanto a noite. Quando são feitas reclamações, nada é 

resolvido e quem sofre são os moradores. Deve-se construir inclusive respeitando a 

natureza.  

• Políticas de atração à produção do campo e viver em áreas rurais. 

• Deve ser analisado cada espaço, para não ter desmatamento.  

• Crescimento com infraestrutura e não desordenado.  

• Ter um controle, em locais específicos, prédios com distanciamento um do outro. 

• Desenvolver áreas residenciais Onde haja espaços entre os prédios e casas. Que os 

prédios não fiquem colados as casas, fazenda sombreamentos e dificultando a 

circulação de ar. 

• Mais condomínios residenciais em vez de prédios. Localizados em pontos 

estratégicos sem denegrir áreas que devem ser preservadas! 

• Nossa cidade ainda existe muita terra devoluta. Vale investir nessas áreas com 

qualidade . 

• Investimento nos bairros afastados como espinheiros, são roque, itaipava . 

• Sou contra prédios altos próximos de área com alto valor paisagístico e turístico.  

• Fortalecer os bairros. 

• Planejamento. 

• A verticalização deve ser feita com maior comprometimento ambiental e sustentável. 

Um exemplo seria prédios autossustentáveis em energia, água, tratamento de 

esgoto, redução e reciclagem de lixos, hortas orgânicas, compostagem. 

• Como moro na Fazenda e já existem muitos edifícios que a prefeitura não levou em 

consideração o trânsito, esgoto e mobilidade, creio que incentivar mais condomínios 

em áreas menos ocupadas como os bairros mais afastados para desenvolver 
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economicamente áreas onde as pessoas precisam vir até ao centro para ter acesso 

a bancos e comércio diversificados. E não super lotar o pouco espaço na aérea mais 

bonita da cidade com arranha-céus que cobrem a visibilidade da paisagem e 

prejudicam áreas de preservação como o parque da Atalaia que está sendo invadido 

por pessoas sem escrúpulos com intenções meramente de poder econômico!!! 

• Deve ser respeitado algumas áreas para preservação, algumas ruas não suportam o 

fluxo de um prédio com inúmeros apartamentos. 

• Há liberações de construções de prédios em ruas e lugares que a prefeitura não 

deveria deixar mas por conta do dinheiro no bolso de poucos acaba liberando. 

• Prédios fora do centro. Com mais distanciamento de um prédio ao outro. 

• Ocupação de imóveis abandonados visando a função social da terra  

• É preciso construir prédios no centro da cidade, em áreas com infraestrutura e 

centralidades bem definidas, não enfiar prédios distantes do centro, em locais 

suscetíveis a inundações, deslizamento e com apenas "um" acesso (Av. Osvaldo 

Reis), com é o caso das edificações sendo construídas na fazenda.  

• Reservar áreas para prédios menores nas áreas principais da cidade 

• Como resolver o problema habitacional no centro não  tenho ideia, até  pq o Centro  

já  está  com sua infra estrutura saturada, e enchendo  a cidade de prédios só  

resultará em problemas bem maiores. Fora do centro existem muitas áreas 

disponíveis para construção.  Itajaí tb deve se preocupar com o bem estar de sua 

população.  Na área que  moro,  Lauro , Muller, nada deve ser mexido e muito menos 

construir mais prédios,  visto que a Beira Rio é  local de lazer para os que moram no 

centro e principalmente para os que moram em bairros.   Não  é  construindo arranha 

céus  nessa Região  que resolverá  os problemas de fórum habitacional. Vamos ter 

consciência! 

• Eventual problema habitacional certamente não seria resolvido com alteração do uso 

do solo no bairro Fazenda, haja vista o elevado preço do m2 na região, 

absolutamente incompatível e inviável financeiramente no que diz respeito à políticas 

habitacionais, aqui entendidas de baixa renda. Estas tem lugar em região periférica 

(sem sentido pejorativa) e nos demais bairros, onde inclusive há espaço disponível. 

A região do Centro e Fazenda já está muito adensada e ocupada e alterar as políticas 

de ocupação do solo traria reflexos irrecuperáveis à região (mobilidade urbana, meio 

ambiente, infraestrutura pública, infraestrutura de serviços etc.), com diminuição da 

qualidade de vida que hoje caracteriza positivamente o local. Seria um deserviço, 

para nítido benefício ao setor imobiliário (construtoras)! 

• O densidade habitacional tem que respeitar A capacidade do meio ambiente onde 

está inserida. Caso contrário perde-se qualidade de vida. 

• Criar novas áreas residenciais, bairros planejados.  

• Usar terrenos desocupados, desenvolver bairros planejados, construir vias de acesso 

rápidas, transporte coletivo eficiente, aumentar a segurança e melhorar educação. 

• Deve-se melhorar a infraestrutura dos bairros e seu crescimento ordenado, de modo 

que a população satisfaça suas necessidades básicas ali mesmo. Itajaí possui uma 

grande área para construção de novos imóveis nos bairros afastados do centro. 

Porém, essas áreas sofrem com problemas de segurança, mobilidade urbana, dentre 

outros, que cabe ao Município melhorar. 

• Bairro Itaipava  

• Construir prédios fora da área central da cidade 

• Expandir a verticalização para os bairros 
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• Sugiro desenvolvimento sustentável. Isso não significa impedir o crescimento e as 

construções, mas que sejam respeitados o meio ambiente e a vontade da população, 

que não quer crescimento desenfreado e desarrazoado.  

• Planejamento inteligente com limite de moradores por quadra,  seja construção 

horizontal ou vertical. Respeitar o sol e a ventilação para todos!  

• Expandir novos bairros com infraestrutura boa. 

• Expansão horizontal e edifícios de poucos andares como na Europa. Isso evita uma 

cidade com sombras e supersaturada como a vizinha BC. 

• Hoje moro em Prédio na Rua Camboriú, mas a construção na Beira Rio sou contra 

pois é o nosso cartão postal isso chama pessoas do mundo inteiro e temos outras 

áreas da cidade que conseguimos construir prédios. Hoje a infra estrutura como 

água, esgoto e luz já está no limite se construir mais prédios nesta região com certeza 

ficará deficitária acabando jogando dejetos no saco da Fazenda. Onde hoje prático 

pesca com meu filho. 

• promover crescimento de bairros menos desenvolvidos em relação a urbanização e 

economia  

• Construção de prédios deve ser incentivada na área que já é urbana, e NÃO na praia, 

no canto do morcego, praia brava norte, cabeçudas, próximos aos morros, e do 

patrimônio histórico. O Plano Diretor deve avançar na preservação destas áreas!  

• Já tenho um prédio enorme na frente da minha casa. 

• Expandir os bairros como Itaipava e outros com acesso de qualidade. 

• SUGIRO LOTEAMENTOS MAIS ESTRUTURADOS, ONDE POSSAM SER 

CONSTRUÍDOS HABITAÇÕES COLETIVAS COM MAIOR QUANTIDADE DE 

PAVIMENTOS. SUGIRO NÃO PERMITIR A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA 

BEIRA-RIO, A ÚNICA PARTE VERDE DA CIDADE. SUGIRO FACILITAR A 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES MAIORES EM VIAS DE ESCOAMENTO 

RÁPIDO DE VEÍCULOS, COMO RUA INDAIAL, RUA CAROLINA VAILATI, 

CONTORNO SUL, REINALDO SCHMITHAUZEN.  

• Descentralizar o comércio, serviços, órgãos públicos para áreas da periferia. 

• Sugiro investir em bairros mais distantes onde ainda há terras à serem habitadas. 

Criar novas estruturas com modernidade o que valorizaria o lugar com plano 

arquitetônico onde já pode-se ter calçadas com acesso para deficientes, ciclovias e 

arborização o mais importante. E uma boa estrutura para captação de esgoto. 

• Nada que agride meio ambiente principalmente a praia. 

• Ampliar a cidade para outro lado da BR..  

• Expansão horizontal da Cidade . 

• mapear para que não construa muitos prédios para não interferir no sol, cada bairro 

com seu limite. 

• Expansão dos bairros. 

• Respeitas e limitar a quantidade de andares de prédios nas áreas próximas ao rio e 

ao mar. 

• Responderei com outra pergunta. E quando os prédios ocuparem todos os espaços 

onde as pessoas irão morar??? Devo ter a liberdade de escolha de morar no local 

que me sinto bem, escolhi Itajaí e quero continuar com minha casa e não morar em 

um apto. A prefeitura agora quer dizer onde devo morar? 
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No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• Sim, ele é utilizado como Estacionamento para veículos de um comércio local. 

• Moradias irregulares (Morro do Atalaia). 

• Depósito de resíduos. 

• Nem sempre, muitas casas abandonadas. 

• Poderiam ser áreas de lazer para crianças ou mesmos hortas comunitárias. 

• Não é utilizado. 

• Não. 

• Utilizado por moradores de rua causando insegurança. 

• Não. 

• Poderia ser melhorado na parte de calçada e limpeza dos terrenos. 

• A maioria sem uso e alguns como estacionamento. 

• Não é utilizado... 

• Não! 

• Depósito de entulho. 

• Os q existem estão cercados ou viraram estacionamento.  

• Alguns estacionamentos e outdoor 

• Em geral, não! 

• Não. 

• Deposito de lixo. 

• Os terrenos quase não são utilizados, mas construções abandonasse abrigam 

usuários de drogas.  

• Sim, como estacionamento irregular de carros. 

17%

83%

Sim Não
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• Não são utilizados, abandonados. 

• Cavalos pastando, casebres invadidos com acúmulo de lixo e ratos.  

• Cavalos pastando, casebres malconservados, acúmulo de lixo. Tudo isso próximo ao 

nosso Teatro Municipal, cuja conservação no entorno é péssima. Muita queima de 

lixo nos finais de semana.  

• A prefeitura só deveria liberar alvará de construção exigindo uma quantidade de 

vagas de garagem para aluguel. 

• Lixo. 

• Não é utilizado. 

• Não, são terrenos com perspectivas comercial e geralmente são realizadas 

incorporações no bairro. 

• Não são usados. 

• Muitas vezes depósito de lixo, feito pelos próprios moradores do bairro. 

• Depósito de lixo. 

• Ponto de drogas - antigo correio no centro.  

• Moradores de rua, usuários de drogas, depósito de lixo. 

• Não são utilizados, e está acumulando lixos. 

• É utilizado para descarte de lixo, habitação de mendigos, assim como as praças são 

usadas como lixeiros, ponto de droga e lugar de mendigos. 

• Estacionamentos e depósito de lixo. 

• Não tem nada no terreno. 

• Não. Somente ocupados por moradores de ruas, sujeira, focos de dengues e lixo. 

• Não são utilizados. 

• Vazios para especulação imobiliária.  

• Uso de drogados.  

• baixa ocupação. 

• Estão vazios a anos. 

• Não está um matagal e tem muitas cobras. 

• Não. 

• Estacionamento ou baldio. 

• Só para jogarem lixo. 

• Descarte de sofá, TV etc. 

• Ao lado da minha casa (226) - usado como depósito de lixo. 

• São terrenos fechado. 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 
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Outros: 

• Fazer campos de futebol, áreas de lazer e horta comunitária. 

• Hortas Comunitárias ou desapropriação para areas de lazer 

• Possibilitar usos comunitários, hortas comunitárias, entre outros 

• Até que seja edificado que se use para o lazer da comunidade local, como por 

exemplo: pequenos parques, campinhos de futebol. Tudo com segurança jurídica 

para não dar azo a perda da propriedade por usucapião. 

• Fazer hortas comunitárias, estacionamentos 

• Só mantendo-se limpos e se necessário transformar em estacionamento. 

• Pertence à propriedade privada e cabe ao proprietário a definição de o que fazer. 

• Exigir calçadas dentro da lei e limpeza 

•  Incentivar a horta comunitária, de bairro, a realização de feiras de orgânicos, a 

utilização para o lazer, descanso, para o benefício da comunidade, bem iluminado, 

seguro 

•  cercar ou edificar 

• Estacionamentos e parques 

• limpeza e manutenção / principalmente manutenção calçadas e ilumiñação. 

• Conservar 

• Taxar adequadamente de modo a exigir que o proprietário seja obrigado a construir 

murosce calçadas ou set estimulado a fazer uso econômico do imóvel 

• O dono deve erguer um muro 

• Deveriam ser criadas praças, espaços verdes, grama e árvores, com espaço para 

que as crianças possam brincar e as pessoas possam aproveitar a vida fora de um 

apartamento. 

• O dono deve mantê-lo limpo 

• na região central e no bairro Fazenda, estimular a construção mas de residências e 

comércios com altura não superior a 4 andares, de modo a não afetar a mobilidade 

urbana, o meio ambiente e a qualidade de vida dos habitantes. 

• Proprietários manter limpos  

• Autorizar edificações respeitando-se as condições de adensamento populacional, 

mobilidade urbana e respeito ao meio ambiente e infraestrutura  

• Depende do local e projeto  

• Ver com o proprietario o que poderia ser feito. 

• Decisao do proprietário do terreno, não cabe a ninguém esta decisão.  

56%

12%

9%

23%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros



 
 

 
275 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

• mais area de lazer 

• Praças e lazer 

• Praças e ambientes comunitários para o lazer  

• Plantar árvores.  

• Praças e/ou hortas comunitárias. 

• Incentivar a construção, desde que não interfira no meio ambiente e ecossistema (por 

exemplo: não incentivar a construção de grandes empreendimentos próximos aos 

rios e baía. 

• Áreas de lazer, comércio ou prédios pequenos de residência 

• Pelo exigir que fiquem limpos  

• Multar o proprietario do terreno 

• Áreas públicas de lazer, saúde, esporte, cultura e educação.  

• Poderia ser implantando um plano de áreas comuns de lazer aos moradores, se 

retirar a praia, praticamente não existe este tipo de local na cidade. 

• Aplicação da função extrafiscal do IPTU com progressividade no tempo aos não 

utilizados 

• Solicitar aos donos q conservem limpos e fechados 

• Obrigar o proprietário fazer muro e calçada. Manter o terreno limpo. Não fazer 

queimadas.  

• Se do  são do poder publico... contruçao de praças com arvores  

• Usar para criar horas urbanas / comunitarias 

• Lotes vazios devem ser limpos direto,seja pelo proprietário ou prefeitura cobrando 

um taxa já que a pessoa não cuida e fiscaliza mensalmente. So assim pra eles 

cuidarem. 

• Usar para fazer hortas comunitárias. 

• Horta comunitária. 

• Exigir que o proprietario limpe e o deixe gramado pra virar campinho para as crianças 

brincarem. So nao pofe virar entulho de lixo. Se o proprierario nao quiser, devera 

mante-lo gramado e com boa aparência e cercado.Se nao o fozer, aica multa.   

• O propietario deve manter limpo sercado com muro e com calcada regulamantada 

por lei  

• Os lotes já possuem infraestrutura, visto que estamos falando do centro, pequenos 

pockets parks com a ideia do crescimento imobiliario já ativado, seria uma das 

alternativas para conter e amenizar os projetos de edificios multifamiliares. 

• parques, locais com infraestrutura e lazer para a população 

• Cobrar dos proprietários manutenção e limpeza constante.  

• Manutenção adequada por parte do proprietário e verificação pela prefeitura  

• Criação de praças  

• Exigir que os proprietários mantenham estes lotes limpos, murados e que tenham 

calçadas com acessibilidade. Enfim que façam a devida manutenção, caso contrário, 

multar e se persistir tomar legalmente o imóvel.  

• Limpeza e preservação, colocação de cercas para impedir a entrada e permanência 

de moradores de rua e usuários de drogas. 

• Hortas comunitarias 

• A prefeitura deveria fazer a tomada de terrenos ou imóveis que estão há muitos anos 

sem uso e proporcionar algo útil para a comunidade. 

• Isso quem irá resolver é o dono do terreno. 

• Cobrar a limpeza, cercamento e calçamento, como exige a lei municipal  
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• Manter limpos e colocar placas proibido jogar lixo para ver se a população se 

conscientiza a não usar inadequadamente  

• Que os proprietários cuidem do terreno e ou construam casas e não prédios  

• Exigir que o dono construa muro e mantenha limpo 

• Hortas comunitárias com árvores frutíferas  

• fazer IPTU progressivo cobrando mais ou incentivar hortas comunitárias em parceria 

com ONGS, escolas, associação de moradores e/ou parceria comunitaria para 

construção de pista de skate, campo de futebol, tênis entre outros 

• Deve ser cobrado dos proprietários que limpem os terrenos periodicamente, se não 

forem a prefeitura deve multa-lós e cobrar pela limpeza, deve ser feito calçadas de 

acordo é cercado para não virar depósito de lixo.  

• Aumentar impostos dos tertenos vazios 

• Obrigar os proprietários a plantar grama, ou disponibilizar a comunidade do entorno 

para criar uma horta comunitária. Se a prefeitura se da o trabalho de ter um cata-

treco se responsabilizando pelos resíduos volumosos,  pode também se 

responsabilizar pela manutenção destes terrenos que atuarão como áreas 

permeáveis para grandes precipitações e de lazer para a comunidade. 

• Desapropriar para reinstalação de serviços públicos como creches e UPA/UBS. 

• Aumentar o IPTU de proprietários que não mantém o terreno limpo e cercado, que 

proporciona aumento de lixo, insetos, consumo de drogas 

• Estimular o uso sustentável e atendimento da função social da propriedade.  

• Estimular a ocupação dentro do planejamento da cidade. Por Ex.: Se tem um terreno 

vazio mas já existem prédios ao redor, não seria inteligente estimular nenhum tipo 

de construção vertical, pois prejudica a todos...  teria que ver a necessidade local, 

mas algo como uma praça bem arborizada ou comércio e serviços que faltam 

naquele lugar. 

• manter limpos e fechados cobrando isso dos donos desses terrenos. 

• NO CENTRO, DEVERIAM USAR OS TERRENOS COMO PRAÇAS. 

• Obrigar o dono a manter limpo e murado 

• Horta comunitária com a permissão do proprietario,claro tenho um terreno em minha 

rua que pedi ordem ao dono para plantar,e isso é  otimo 

• Multar aqueles abandonados, com mato, sem Calcada. Dar isenção de IPTU para 

aqueles que plantarem árvores de grande porte nestes terrenos  

• Fazer hortas urbanas 

• L cobrar dos proprietários a limpeza dos lotes 

• Cobrar limpeza, calçadas, etc, deixar como se tivesse moradia 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica,etc.)? 
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí?

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• O atendimento e a localização da Unidade Básica de Saúde de atendimento da área 

de minha residência, pois, essa localiza em local distante da minha residência, ainda 

que existe uma UBS próxima com capacidade para tal atendimento. Penso que 

deveria ser revisto a divisão regional de atendimento. 

• Melhorar o atendimento dos Postos de Saúde, em razão de alguns atendentes que 

faltam com cortesia, educação e urbanidade no atendimento ao público, 

especialmente com os idosos, que necessitam de calma e respeito por parte destes. 

Além da necessidade de contratação de mais médicos para atendimento nas 

unidades de saúde. 

• Maior velocidade no atendimento em Hospitais. 

• Tempo de espera. 

• Não utilizo sistema público de saúde do meu bairro. 

• Fila de espera. 

96%

4%

Sim Não
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• Maior número de unidades de saúde dentro dos próprios bairros com mais 

especialidades médicas. 

• Ampliação do Posto da Fazenda pois atende muitas pessoas, e um sistema de 

agendamento de consultas online quando não emergencialmente. 

• Hospital Público. 

• Qualificação de modo geral. 

• Mais vagas para especialidades. 

• Médicos mais responsáveis é éticos. 

• Calçadas, postes carregados de fios, adequar a praça em frente a prefeitura para um 

estacionamento e no final de semana a criançada podendo aproveitar. 

• Maior cobertura de ESF. 

• Atendimento. 

• Nas poucas vezes que necessitei de atendimento para meu filho o médico (a) 

pareciam ser mudos, nem o boa noite responderam e quando resolveram falar a 

forma grosseira me surpreendeu.  

• Atendimento dos postos de saúde que são ruins e tem muito funcionário folgado que 

não se importa com o bem estar da população e não fazem questão de realizar um 

bom atendimento. São despreparados e mal educados. 

• Mais médicos e que cumpram o horário.  

• Pronto atendimento nas unidades. Reduzir o tempo de espera para ser atendido.  

• Menor tempo de espera e mais especialidades. 

• Infraestrutura e atendimento. 

• Cada vez mais humanizado, atendimento com mais carinho, atenção, 

comprometimento, preocupação com o outro mesmo.  

• As consultas demoram para ser realizadas. Me deram uma previsão para 

atendimento de quatro meses.  

• Tempo de espera para atendimentos e procedimentos.  

• atendimento – médicos. 

• Informação.  

• A estrutura física da unidade de saúde. 

• NÃO COLOCAR ESSES MÉDICOS RECÉM FORMADOS, PORQUE ELES 

SEMPRE SÓ SABEM DAR DIPIRONA E DIZER QUE É VIROSE. 

• Atendimento humanizado. 

• O atendimento deveria ser mais ágil, reduzindo o tempo de espera. 

• Ótima. Fiquei 5 dias no Marieta e por ter sido no SUS, me senti bem atendido ao ser 

internado. 

• Exames de alta complexidade. 

• Mais UPAs ou UBS. 

• Postos de atendimento nos bairros.  

• agilidade nos exames.  

• Cumprimento do horário dos médicos que e um trabalhador como todos e tem que 

cumprir horário. Mais agilidade nos exames. 

• Mais unidades de pequeno a médio porte, espalhadas pela cidade, e com maior 

autonomia. 

• Servidor mais responsável com suas atividades e ciente que o patrão é o povo quem 

paga. 

• Mais profissionais e agilidade e acolhimento no atendimento. 
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• Na verdade, não utilizo os serviços públicos de saúde exceto para as 

vacinações...considero razoáveis, se comparados a maioria dos municípios do 

Estado e do país .. 

• As filas para exames e operações precisam aparecer de forma transparente na 

internet e furar a fila precisa de uma boa justificativa. Os médicos da unidade básica 

tem que escutar o que os pacientes com depressão, pois no caso do Eteuvino, nem 

de longe ele é médico da família.  

• A dotação orçamentária deveria ser respeitada mais fielmente. Se há a reserva de 

determinado valor para a saúde, este dinheiro deveria chegar na sua totalidade, uma 

vez que espera por ele e, muitas vezes, depende dele para sobreviver. 

• Mais oferta de médicos e atendentes, agendamento por fone, e-mail ou WhatsApp. 

• Atendimento e entendimento. 

• Mais médicos para a espera ser menor. 

• Atendimento domiciliar a deficientes múltiplos. 

• Maior número de profissionais da saúde, de leitos e equipamentos. 

• Quantidade de profissionais. 

• Aplicar corretamente o $ carimbado. 

• Pagarbos médicos e demais da área. 

• Limpeza do ambiente, atendimento mais ágil, melhorar a gestão, treinamento do 

pessoal. 

• mais investimentos nas estruturas físicas, recursos humanos. 

• Qualidade dos serviços médicos.  

• Acho que o serviço oferecido está bom. 

• Tempo de espera nos exames. 

• Mais médicos. 

• tempo de espera poderia ser menor.  

• Não conheço. Não posso opinar. 

• Mais unidades. 

• Qualidade da atenção básica, melhor formação de médicos e profissionais da saúde, 

com atualizações profissionais recorrentes!  

• ESTRUTURA IMOBILIÁRIA E FUNCIONAL. 

• Qualidade. 

• Constante falta de remédios na FAISI. 

• Os postos que conheço estão sucateados, o do centro é uma tristeza, tanto interno 

quanto externamente, é depressivo ver quem depende águardando do lado e fora e 

quem trabalha, principalmente no verão, sem ar condicionados e com móveis tão 

velhos e mal cuidados. 

• Coleta de lixo e tratamento de resíduos. 

• Melhor atendimento na saúde mais médicos muita demora no atendimento. 

• Pessoas capacitadas no 1º atendimento, agendamento informatizado, menos 

burocracia. 

• Mais rapidez no atendimento. 

• Mais médicos e postos de atendimento. 

• Privatizar e da criar cartão saúde, onde usuário escolhe como quer ser atendido 

eliminar compra de remédios (fruto de desvios) e fazer parceria com as farmácias.  

• Médicos que atendem em postos de saúde poderiam mostrar mais humanidade. 

Chegar e sair do local de trabalho no horário em que foram contratados. 

• Tudo. 
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• Mais médicos, enfermeiros e assistentes sociais. 

• O trânsito de veículos. 

• Estrutura física e tecnologia. 

• Pequeno Anjo. 

• Mais profissionais atendendo e mais equipamentos para exames. 

• 100% de cobertura da estratégia saúde da família. 

• Sistema de filas. 

• Melhorar atendimento na atenção primária a saúde com maior número de 

especialidades médicas e rapidez na realização de exames diagnósticos para 

diminuir filas e lotação de UPAS e pronto atendimentos hospitalares na g. 

• Atendimento especializado e prevenção. 

• Desconheço. Tenho convênio privado.  

• Tempo no atendimento.  

• A maneira como a medica atendente trata as pessoas. 

• Mais médicos.  

• Infraestrutura. 

• Saúde infantil  

• Não misturar política com saúde.  

• Melhor acesso as especialidades,ampliação do NASF na cidade. 

• Formas de marcação de consultas. Informatizar parte dos agendamento. 

• Maior oferta de exames mais caros. 

• Ser 24 horas aberto, com médico de plantão no local. 

• Tem gente que está na fila do SUS toda semana porque é de graça. Acredito que 

temos que trabalhar mais forte com saúde preventiva.  

• A prestação do serviço, profissionais mais qualificados.  

• A uma brecha em ser atendido bem e dar oportunidade boa de trabalho para os 

profissionais. Com uma perspectiva que a maioria dos estabelecimentos de saúde 

estão projetados de forma equivocadas ou com lotação do espaço se faz necessário 

um projeto estruturador dos espaços de saúde, bem como, um olhar com mais 

respeito para os profissionais, que por sua vez atenderiam de uma forma mais digna 

a população.  

• Mais profissionais habilitados para o atendimento, e rapidez no atendimento 

principalmente na realização dos exames. 

• Tem que melhorar tudo. 

• Agilidade no agendamento das consultas, marcação dos exames e coleta dos 

resultados. 

• Se os médicos cumprissem a sua jornada de trabalho certamente que o atendimento 

seria melhor, mais humanizado e eficiente. 

• Atendimento idosos em casa, agendamento de exames e consultas. 

• Qualificação dos profissionais e estrutura física.  

• maior número de profissionais nos postos de saúde. 

• Continuar expandindo para bairros. 

• Mais postos melhor distribuído e com mais serviços médicos. 

• Redução da fila de espera em cirurgias e publicidade da lista com justificativa para 

suas alterações. 

• Deveria ter mais hospital particular. 

• Acesso a exames médicos.  

• Mais medico equipamentos.  
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• Ampliar atendimento.  

• Mais disponibilidade de fisioterapia. Triagem para atendimentos, pois infelizmente 

tem pessoas que precisam de atendimento mais rápido e são prejudicados por quem 

quer se aproveitar e só pegar atestado.  

• Atendimento nos postos. 

• Investimento nos hospitais pediátricos. 

• Atendimento à população carente. 

• Hospital.  

• melhor acesso a psiquiatria. 

• Nao tem posto de Saúde proximo a minha casa. 

• Mais recursos para um atendimento sem demora. 

• Mais médicos, mais profissionais e melhores estruturas. 

• Tudo.  

• Contratação de mais médicos e fiscalização dos atendimentos, muitos profissionais 

da saúde vão ao trabalho somente pelo salário e não estão preocupados em atender 

bem o cidadão. Pela má vontade é que os postos e UPA's vivem lotados e sem há 

reclamação. 

• Falo na questão de SUS. Não há atendimento e quando é necessário alguma 

procedimento, é extremamente demorado para consegui-lo.   

• Qualidade no atendimento profissional. 

• Educação e respeito no atendimento.  

• Mais médicos e mais postos de saúde.  

• Qualidade dos profissionais e velocidade de atendimento. 

• Marcar consultas por internet. Melhor logística dos serviços de saúde.  

• Melhorias no atendimento no Marieta. 

• Saúde familiar  

• Ou vc depende do Sus e pode morrer esperando uma consultando secretas de um 

especialista ou exame especial ou vc paga caro por uma consulta e exames 

• Mais profissionais qualificados, atenção ao público necessitado. 

• As ACS. Trabalharem. 

• Mais hospitais.  

• Marcar hora pelo WhatsApp. 

• Melhorar a higiene e conservação dos postos e diminuir o tempo de espera para 

atendimento. 

• Infraestrutura e recursos humanos.  

• Profissionais capacitados, aplicativos eficientes para agendamento de consultas, 

transparência com os usuários. Mídia social eficiente para comunidade. Exemplo 

vacinação diretamente nas escolas e creches, bem como campanhas e atendimento 

domiciliar para família. 

• Qualidade e menor tempo para ser atendido. 

• Atendimento médico com períodos maiores. 

• Mais médicos. 

• Atendimento humano e organização.  

• Viabilizar algum tipo de punição a pessoas que não comparecem as consultas 

marcadas. 

• Reutilização de alguns tipos de comércio incentivando o turismo. 

• Demora e melhorar atendimento.  

• Melhorar a superlotação do Marieta. 
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• Fila enorme e poucos especialistas. 

• Estrutura física, oferta de exames e especialidades. 

• Leitos. 

• Maior número de profissionais na saúde. 

• Atendimentos mais rápidos.  

• A estrutura do hospital e o atendimento no SUS.  

• Mais postos de saúde.  

• Mais investimentos.  

• Qualidade e acesso a exames complementares e cirurgias. 

• Melhorar as instalações dos postos de saúde, hospitais e demais e ainda o salário 

dos profissionais de saúde de acordo com o desempenho... meritocracia! 

• Ampliar o atendimento a população. 

• Pequenos centros de atenção primária em cada bairro para evitar a saturação de 

centros mais importantes. 

• Somente o pessoal da Dengue passa aqui, saúde da família nunca passou aqui. 

• Quanto as equipes de saúde: amentar o numero de colaboradores para que possam 

atender toda a população e com qualidade, hoje ainda não é suficiente e acaba 

sobrecarregando os demais serviços.  

• Nível de atendimento, menos filas. 

• Um posto de Saúde maior com mais profissionais. 

• MAIS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA. COM MÉDICOS 

BRASILEIROS OU APROVADOS NO REVALIDA DE FORMA ADEQUADA. 

• revisão do esquema do tempo de espera nas filas de atendimento. 

• Implantação de uma nova upa para desafogar as atuais.. implantação de 

tomografias, mamografia. 

• Infraestrutura, numero de funcionários. 

• Tudo mas pgincipalmente a gestao e a trandparência. 

• Melhorar a disponibilidade de consultas.  

• Muito terreno vazio com muito mato. 

• Os médicos não deveriam demorar tanto para atender.presenciei pessoas esperando 

mais de duas horas para serem atendidos,equipar os postos de saúde melhor para 

evitar deslocamentos para ececutar um exame,e o atendimento de médico para com 

o paciente poderia ser melhorado.pois. 

• A capacitação de enfermeiros, atendentes e médicos.  

• mais hospital, e agilidade. 

• Tempo de espera. 

• Disponibilidade de leitos e médicos, principalmente em pediatria.  

• Tempo de espera para consulta e exames. 

• Rapidez nos atendimentos.  

• Instalação de Unidade Básica de Saúde (UBS) no Centro, utilizando o antigo Prédio 

da Casan para este fim, uma vez que o prédio encontra-se abandonado por 16 anos 

(desde 2003, mesmo pertencendo ao SEMASA que nunca utilizou), colocando em 

risco a segurança da população que trafega por ali e principalmente levando em 

consideração que têm um Hospital Infantil em frente, acabando colocando em risco 

inclusive a saúde dessas crianças, é necessário uma solução urgente e acredito que 

a instalação da UBS seria a melhor opção, facilitando a vida dos cidadãos da Região 

do Centro, que hoje precisa ir até a Unidade de Saúde do Dom Bosco, que é distante 

do bairro, especialmente quem mora na região do Fórum Municipal. 

• Melhor atendimento.  
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• Os médicos poderiam conversar, 2 ultimas vezes que precisei levar meu filho para 

consultar entramos e saímos da sala e a Dra. não falou absolutamente nada, mesmo 

eu tendo feito perguntas. A próxima vez que isso acontecer tomarei providencias. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Necessita de mais professores especializados, para as crianças que possuem algum 

tipo de necessidade especial. 

• Infraestrutura e revisão da grade escolar com inserção do Empreendedorismo. 

• Não utilizo sistema público de educação do meu bairro. 

• Número de vagas nas creches e escolas. 

• Ampliar vagas. 

• Nível baixíssimo da educação local. Professores mal remunerados. Escolas feias, 

velhas, não atraentes ao aluno. Péssima estrutura desportiva. 

• Melhoria da infra estrutura das creches e escolas do bairro pois estão em péssimas 

condições, sucateadas. 

• Maior investimento. 

• Valorização dos professores e melhores condições de trabalho.  

• onde devemos ter maior investimento. 

• Mais interação com a comunidade com atividades que envolvam a família. 

• Infraestrutura das escolas. 

• A escola trabalhar junto com os pais. 

• Secretaria da Educação sempre fora “do eixo”. 

• Não sei informar. 

• Melhores professores e tb mais cultura da população.  

• Oferecer período integral. 

• Infraestrutura e profissionais bem pagos. 

• Turno integral.  

• qualidade de ensino. 

• Falta creches integrais e noturnas, trabalho a noite. 
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• Professores preparados para promoverem a manutenção dos alunos de famílias 

vulneráveis na escola. 

• NÃO COLOCAR ESSES PROFESSOR COMUNISTA PRA DOUTRINAR AS 

CRIANÇAS. 

• Melhorar a formação dos Professores, objetivando um profissional que procure ser 

um provocador em sala de aula, portanto despertando no aluno o senso crítico. 

Focado na formação de cidadãos. 

• Estímulo para ensino técnico, implantação de escolas militares. 

• Cultura conservadora, retornando aos principios antigos da nação: Respeito ao 

Catolicismo, a Família, amor mútuo entre os cidadãos, valorizar os funcionários que 

cuidam da saúde e segurança. Abandonar as doutrinas impostas pelo MEC. 

• Mais creches. 

• Qualidade, melhor acesso pessoas carentes, escolas mais bem equipadas, melhor 

cuidados. 

• localização das escolas, elas brotam sem planejamento de expansão, tráfego. 

• Sou professora, sei que o banco mundial, a OCDE e demais organismos multilaterais 

interferem e determinam a matriz curricular dos sistemas publicos de educacao 

desde do MEC. Hoje em tempopos de golpe, mais ataques a educacao vem sofrendo. 

Quem estudou e se preparou para trabalhar com educacao e o professor, nao o 

empresario. Precisamos de uma educacao vpm conteudo sim de historia, geografia, 

ciencias, portugues, matematica, artes. Precisamos de uma matriz curricular com 

conteudos sim como um sofrendo 

• Escola com período integral e desenvolvimento de atividades científicas. 

• Deixar a politicagem de lado, com indicados incapazes. Na educação querem fazer 

o que não sabem. 

• Nossos filhos estudaram em escola particular...não conheço muito a situação do 

ensino público...mas tenho uma "percepção" pessoal de que muitos professores da 

rede pública não estejam devidamente preparados para os desafios de 'abrir a 

cabeça' da gurizada para o mundo em transformação super rápida, que exigirá 

capacidades mentais e conhecimentos técnicos cada vez mais decisivos para que o 

nosso país não fique cada vez mais atrasado no "concerto das nações'". 

• Incentivo a leitura e escrita, assim como tem para os esportes. 

• Uma vez que quem move o mundo são os professores, seu salário deveria ser pago 

de forma a valorizar sua profissão, dependemos deles e das crianças de hoje para 

um futuro melhor. 

• Qualidade do ensino. 

• mais oferta de vagas em escolas públicas. 

• qualificação dos professores. 

• Salário dos professores. 

• Reforço escolar.  

• Professores, mas pagos e qualificados. 

• Ampliar o contraturno e a qualificação do pessoal docente e administrativo. 

• Mais escolas. 

• Contratar mais professores.  

• Escolas limpas e dignas. 

• Valorização do professor, das atividades em comunidade, do respeito e disciplina dos 

alunos e de questões da história da nossa região. Cuidar do q temos e não perder 

nossa identidade.  

• Salario dos Professores e infraestrutura das escolas. 
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• Apenas a educação Particular. 

• Não conheço.  

• Incentivo a pós graduação de professores e metodologias alternativas 

(construcionistas) de ensino. 

• Formação dos professores! Estimular o esporte e a formação profissionalizante!  

• ESTRUTURA IMOBILIÁRIA E FUNCIONAL. 

• Qualidade. 

• Como tudo que é publico no Brasil, a visão geral é de sucateação.  

• Erradicação do analfabetismo. 

• Almentar os salarios dos professores. 

• Oportunidades para período integral, mais creches, zerar as filas. 

• Escola tempo integral e atividades de contraturno. 

• Mais cultura pra cidade. 

• Período integral para 1º e 2º grau. 

• Criar cartão escola e aluno escolherá onde estudar Não ter escolas públicas. 

• O estudante deveria ser avaliado e evoluir no ano escolar somente se tirar notas boas 

para isto. Tornando-se assim uma pessoa capaz. 

• Cortar a mordomia de políticos e propiciar melhoria na profissionalização dos mestres 

e seus salários.  

• Não sei responder 

• Escolas técnicas. 

• Estrutura física, materiais e professores preparados. 

• Colocar mecanismo de controle na saúde e educação. 

• Aprimorar a qualidade do ensino infantil com atividades extracurriculares. 

• Policiais civis, bombeiros nas escolas para educação dos jovens contra o tráfico e a 

drogadição. 

• Material escolar com conteúdo de qualidade , atividades extra escolares e reforço 

disciplinas aos alunos com dificuldades. 

• Atividades lúdicas, técnicas e com relação ao contexto regional . 

• Não tenho filhos em idade escokar. 

• Não sei opinar.  

• Diversos aspectos. 

• Acabar com os professores comunistas 

• Disciplina dos alunos, melhor remuneração dos professores de forma a estimular a 

continuidade da sua formação acadêmica.  

• Acredito que hoje as escolas teriam que ser período integral com estudos e oficinas.  

• Não misturar educação com política.  

• Maior número de creches, escola integral e escolas profissionalizantes. 

• Itajaienses não sabem distinguir "mais" de " mas". Aí já está a prova que nem 

escrever estamos aprendendo.  

• Maior apoio dos órgãos municipais, só sabem pedir voto. 

• Aula integral sem ideologia de gênero. 

• Tem uma necessidade grande de reestruturação da educação em âmbito nacional, 

porém,  venho do pensamento que a arquitetura, paisagismo e urbanismo 

conseguem influenciar na decisão e forma de observar a cidade, bem como o espaço 

que estuda. Nesta perspectiva acho que deveria ser considerado uma nova 

arquitetura para espaços educacionais, exploração de novos conceitos da aplicação 
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do ensinar e valorização intensa do profissional pedagogo ou relacionado a 

educação. 

• A educaçao nao é cabide de empregos,entso muito tem que ser revisto. 

• Capacitação contínua dos professores. 

• Não utilizo. 

• Qualificação dos profissionais e estrutura física.  

• vaga em creches. 

• Abrir mais escolas e creches na periferia e melhorar as já existentes. 

• A gestão nas escolas. 

• Aumento das creches e adoção do horário integral. 

• Escola internacional. 

• Incentivo a melhorar o conteúdo ministrado. 

• Melhoria das escolas públicas. 

• Mais vagas. 

• Didática diferente. Inclusão de pais nas escolas, estimular o interesse e conscientizar 

os pais de suas responsabilidades. 

• Remuneração dos professores e menos cargos de DIRECAO comissionados. Tem 

muita diretora de escola “se achando” e humilhando todos!  

• Pagar melhor os professores. 

• Capacitação emocional para os funcionários. 

• Não tem escola. 

• Criação de mais creches, escolas e universidades públicas, mas principalmente 

investir na qualidade e rigidez do ensino. Um dos pontos fundamentais é valorizar 

mais os professores.  

• Ensino base e mais vagas. 

• Tudo. 

• Professores mais qualificados. 

• Tudo, principalmente a segurança e O salário dos professores.  

• Estrutura, uniformes. 

• Mais creches com professores mais bem pagos. 

• Percebo que está péssima pela forma que os jovens estão se comunicando e se 

portando. Também é visível quando chegam para o primeiro ou primeiros empregos, 

pouca prática, pouca pro atividade, dificuldade de assimilar, processar e executar 

tarefas com clareza. 

• Infraestrutura das escolas.  

• Mais vagas para baixa renda. 

• Ampliar creches.  

• Preparando melhor os estudantes com melhores conteúdos no ensino básico para 

que não aconteça de muitos desistirem de fazer um ensino superior por não s 

sentirem preparados.  

• Incentivo moral e financeiro aos profissionais, mais salas, rever a grade curricular.  

• Diminuir tempo de espera na matricula. 

• Aumento salarial para professores.  

• Ter mais áreas ao ar livre. 

• Tempo de entrega e qualidade péssima dos uniformes. Incentivo para uso dos 

ambientes culturais como biblioteca, teatro, casa da cultura. 

• Segurança e motivação pelo estudo. 
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• Ensino ineficiente, exemplo são 7 anos de estudo da língua estrangeira e nenhum 

aluno falando inglês. Alunos saem despreparados para o mercado de trabalho. 

Pouca integração comunidade, escola e poder público. Profissionais pouco 

qualificados. 

• Escola básica. Matemática e português. Redaçoes sobre historia, geografia, ciência 

e........ 

• Reciclagem e aprimoramento dos professores. 

• Professores e não ser favor político os cargos.  

• Qualidade das escolas. 

• Não conheço as escolas municipais. 

• Escolas qualificadas. 

• Mais vagas em creches. 

• Melhor qualidade na educação.  

• A estrutura das escolas e a qualidade do ensino. Além das vagas nas creches. 

• Incentivo. Olimpíadas. Prêmios . 

• Mais investimentos . 

• As instalações dos colégios e principalmente a quadro sem professores, que devem 

ensinar as matérias propostas e não doutrinação política!  

• A manutenção das escolas. 

• Escolas menores e de melhor qualidade em cada bairro. 

• estrutura dos colegios do municipio de itajaí, quanto a pintura, acessibilidade e 

segurança.  

• Hospital Pequeno Anjo. Saúde da Mulher. 

• Infraestrutura das escolas, melhoria de salários dos professores. 

• MAIS VAGAS EM CRECHES E MELHOR REMUNERAÇÃO (VALORIZAÇÃO) DOS 

PROFESSORES. 

• não sei opinar. 

• O nivel dus professores. 

• Os melhores Colégios do Brasil estão em Itajaí. 

• Na qualidade do ensino. 

• Vejo a dificuldade de mães conseguirem creches no bairro onde moram, ou até mais 

próxima de suas casas.obs.mães que não trabalham é que deveriam fazer parte da 

tal fila única que falha. 

• A qualidade do ensino. 

• melhorar infra estrutura e educação com projetos em comunidade. 

• Qualificação dos professores.  

• Transporte escolar gratuito.  

• Investir na capacitação dos professores. 

• Melhor salário aos professores. 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Criação de um Centro Cultural no antigo Prédio dos Correios, para realização de 

exposições e shows culturais. Construção do Museu de Artes de Itajaí na região 

Central, para exposição de artes fixa no município. Além da melhoria das informações 

dos eventos que ocorrem no Teatro Municipal, pois o atual site é de difícil acesso e 

com informações pouco explicativas. 

• Realização de mais eventos no Município. Realização de projetos gratuitos para os 

Aposentados. 

• Incentivar e leitura. 

• Estimular a cultura açoriana. 

• incentivo de utilizar espaços públicos. 

• Pouco acesso e divulgação. 

• Maior investimentos em arte gratuita e melhor utilização do Teatro Municipal que fica 

maior tempo fechado e mal divulgado as atividades. 

• Mais projetos. 

• Maior incentivo, com oficinas. 

• divulgacao dos eventos do teatro e incentivar novos eventos. 

• Ter mais divulgação.  

• Promoção de mais concursos culturais. 

• Intruir o povo a ler e estudar. Povo itajaiense é grosseiro e estupido. 

• Atividades culturais em varios pontos da cidade. 

• Deve existir mais incentivo à cultura, arte e afins.  

• Acesso a cursos para pessoa de baixa renda. 

• Mais incentivo e divilgacao de eventos culturais. 

• Nossa cidade é rica em talentos. Em todas as áreas, incentivar cada vez mais, 

incentivar toda e qualquer forma de arte.  

• Mais incentivo às artes. 

• oferecer mais oportunidades aqueles não favorecidos. 

• Divulgar mais os eventos, principalmente os que ocorrem no teatro municipal. 

• INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE VERDADE, COMO 

MUSICA DE CONCERTO, E NÃO FICAR GASTANDO A PORRA DO MEU 

DINHEIRO COM SHOW DE CANTOR SERTANEJO. 

• Melhorar a divulgação dos eventos culturais realizados em Itajaí. Estimular a 

participação da população local. 
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• Melhor divulgação das atividades culturais públicas e gratuitas do município.  

• Diminuir erotização e eventos que contribuem para o aumento de uso de drogas. 

• Mais teatros e cinema. 

• Melhorar estrutura física do centro eventos. 

• mais escolas com tempo integral de ensino. 

• Valorizar a cultura local. E lembrar a colonização de Itajaí também foi com italianos 

e alemães. Tínhamos até uma escola alemã no centro da cidade perto do saleziano, 

onde hoje e um posto de gasolina. Os imigrantes subiram para o alto vale pelo rio 

Itajaí-açú. No bairro São Joao tinha pequena colônia de alemães. Na Vila Operaria, 

no Rio Pequeno, no Carvalho, no centro da cidade. Enfim, basta lembrar os nomes 

das famílias nas localidades rurais com predomínio italiano, Orsi, Pezzini, Stringari, 

Rampeloti, Tomio,Cestari, Vitti, alemaes, Wernner, Schatt, Muller, Schoredoer, 

Schimitt, Bornhausenn, enfim, estudar e conhecer a história de Itajaí e desmistificar 

a colonização predominante açoriana. Isso é história e geografia de Itajaí. Isso é 

matriz curricular de uma educação de uma escola unitária, para além dos interesses 

do capital, 

• Melhor divulgação dos eventos, ainda falta muito em divulgação e incentivos,  

podendo ter eventos semanais perenes, valorizando os artistas locais. Ex. casa da 

cultura e Hercílio Luz...principalmente aos domingos, onde o centro cidade fica 

esquecido, Mercado público mal utilizado. 

• Tirando a politicagem, melhorar a divulgação das atividades, nos meios mais comuns 

do povão. 

• Valorizar, com prioridade absoluta, o folclore belíssimo do nosso país...extirpar 

festividades ou datas "alienígenas" tipo "Haloowen" e outras...  

• Espalhar do centro para os bairros mais populosos. 

• Há muitos eventos culturais na cidade, porém não são muito divulgados. 

• temos hoje por exemplo custeio do municipio para apresentação em áreas publica 

dentro do mercado publico de itajaí mas que é explorado por empresa privada. por 

exemplo, pq não se faz estas apresentações em praças espalhadas pelos bairros. 

• divulgação da cultura gratuita. 

• Mais peças teatrais e shows acessíveis e mau. 

• Disponibilizar mais eventos culturais (peças de teatro, mostras e convenções). 

• Trocar donos de restaurantes do mercado público. 

• O nível cultural das pessoas, na escola, daí programar a arte  boa. Chega de 

breguice. 

• Onde surgio a nossa cidade, mesmo? 

• Manter a publicação do anuário de Itajaí - resgatar a figura de Vasconcelos 

Drummond jogado na lata de lixo da história. 

• Teatro. 

• Maior divulgação. 

• ? 

• Eventos de boa qualidade. 

• Promover arte nas ruas aos fins de semana. 

• Concha acústica beira rio.... musica nas escolas. 

• Divulgação dos shows exposições e oficinas de arte e ou música q venham a ocorrer.  

• Mais exposições.  

• Incentivo a apresentações culturais e divulgação ampla (outdoors, televisão, redes 

sociais). 
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• estimular o teatro e eventos culturais, fazer maior uso da marejada com esta 

finalidade!  

• MAIOR DIVULGAÇÃO E NÚMERO DE PEÇA NO TEATRO MUNICIPAL. 

• Maior divulgação dos eventos do Teatro. 

• Itajaí é excelente nesse ponto, tem melhorado muito a cada ano, mas sempre há 

espaço para melhorias. 

• Facilitação e acesso à biblioteca nos bairros. 

• Melhorar a divulgação e acessibilidade aos itajaienses. 

• Mais opções e incentivo. 

• Mais Cultura pra cidade. 

• Mais eventos culturais e escolas. 

• Estimular produção cultural local com qualidade. 

• Sair desta área, assunto para organizações sociais privadas município deve focar 

nos assuntos principais. 

• Tudo. 

• Sugiro incentivar estudantes e a população a conhecer a cultura e museus da cidade. 

Conhecer a história de Itajaí afim de que posso ter respeito e amor pela Cidade. 

• Levar mais cultura aos bairros mais carentes. 

• Mais divulgações e mais peças teatrais. 

• Fomentar encontros. 

• Respeitar o código civil, música alta no domingo não dá pra tolerar!!! Música para os 

bairros. Não concentrar tudo na beira rio. 

• Valorização do patrimônio histórico edificado. 

• Apresentações culturais gratuitas no teatro municipal, na beira rio, exposições 

culturais itinerantes nas escolas, aulas de instrumentos e canto nas escolas.  

• Divulgação das propostas. 

• Maior oferta de atividades, de forma ampla e difusa. 

• Mais cinemas e teatro. 

• Melhorar e Conservar a área em torno do Teatro Municipal.  

• Estimular juventude. 

• Comunistas tomaram conta, logo a cultura se apequena.  

• Não misturar com interesses políticos.  

• Divulgação. 

• O teatro precisa de restauro. 

• Esse já é um problema crônico.  

• Incentivo a cultura catarinense.  

• A um crescimento visível na utilização da cultura e de implementação da cultura em 

Itajaí, porém, estes eventos ainda podem ser mais explorados e repassados para a 

população. 

• Ocupação melhor dos centros de lazer/ cultura. 

• Poderia ter mais peças de teatro pataco público adulto.  

• Incentivar atividades culturais ao ar livre. 

• maior incentivo a cultura, valorização da cultura açoriana da cidade por meio de 

eventos, maior divulgação de incentivo ao museu do centro da cidade. 

• Levar cultura para bairros. 

• Mais peças de teatro, exposições, atividades para crianças.  

• Poderia ter mais espetáculos no teatro de Itajaí. 

• Não há disseminação de eventos. 
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• Melhor divulgação e organização dos eventos. 

• Incentivo. 

• Mais teatro gratuito para crianças, nas praças, músicas, danças, leitura de histórias. 

• Fechamento da avenida beira rio nos finais de semana. 

• Ampliar os festivais de música e de arte em geral. 

• Fomentar mais eventos e intensificar mais a divulgação dos já existentes. 

• Investimento cordeando nesta área . 

• Mais benefícios aos artistas locais. 

• Ter mais eventos culturais com melhores divulgações.  

• Mais apoio a cultura. 

• Poucos eventos culturais. 

• Mais opções culturais e maior divulgação.  

• Fazendo mais eventos a população direcionados ao tema e motivando esse lado 

desde no ensino médio.  

• Mais propostas de incentivo a leitura,  facilitação para graduação.  

• Falta incentivo aos teatros.  

• Mais incentivos para eventos culturais.  

• Incentivo da prefeitura na realização e divulgação. 

• Incentivo e divulgação.  

• Incentivo nas crianças.  

• Aulas de música, teatro e artes no contraturno escolar. Oficinas de estudo de filosofia, 

matemática, literatura. 

• Mais assiduidade aos jovens. 

• Atrair mais eventos para a cidade. 

• Incentivos ao teatro.  

• Realizar novos tombamentos de edificações históricas, fomentando a restauração e 

uso em empreendimento comerciais. 

• Mais incentivo.  

• Falta teatros, shows, exposições, gratuitos ou com valor acessível. 

• Acesso para pobres também.  

• Mais eventos culturais. 

• Incentivar e promover a realização de mais atividades culturais. 

• Mais incentivos à cultura. 

• O incentivo à cultura e a utilização do teatro municipal, museu, da festa da marejada, 

que tem pouca representatividade cultural, o cuidado com o patrimônio histórico.   

• Nada. 

• Incentivar a produção local e a descoberta continua de novos talentos. Facilidade 

para escolas e galerias de arte. 

• Melhorar a divulgação de eventos. 

• FALTAM SHOWS, FALTAM EVENTOS. ESTE FINAL DE ANO FOI MUITO TRISTE 

SEM FOGOS DE ARTIFÍCIO NA BEIRA-RIO. 

• não sei opinar. 

• Incentivar mais o teatro nas escolas e criar mostras todo fim de semana de peças. 

• A divulgação e o acesso para as famílias mais carentes. 

• Investir em mais opções para o cidadão. 

• Segurança.  

• Mais escolas de danças, e grupos para incentivas a arte.... 

• divulgação quando tem eventos, mesmos os pagos nunca sei quando tem. 
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• Festival de teatro entre escolas. 

• Incentivar a vinda de mais espetáculos para o município. 

• Mais opções.  

• Melhor divulgação dos eventos culturais. 

• Realizar a ocupação do antigo Prédio dos Correios, que o restauro da parte histórica 

e instalação do Conservatório de Música (que atualmente está em um prédio 

alugado), Instalação de uma Escola Municipal de Artes com cursos gratuitos para 

toda população e instalação de um espaço de uso para todos cidadãos, com 

Restaurante Panorâmico (podendo ser concedido para iniciativa privada) e uma 

Horta Comunitária (para uso da comunidade), e deste modo estimular o uso daquele 

prédio, que atualmente abandonado coloca em risco a segurança das crianças que 

utilizam e estudam no Colégio Salesiano e também deixa a cidade extremamente 

feia para os Turistas, uma vez que naquela área existe 2 hotéis com alta demanda, 

e em breve próximo terá um terceiro Hotel naquele local. É extremamente necessário 

a Prefeitura promover a ocupação e reurbanização daquela área, com equipamento 

cultural e gastronômico que poderia ser utilizado por todos. 

• Mas incentivo. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Criação de um Parque, arborizado e com opções de lazer, preferencialmente, onde 

atualmente encontra-se o Estádio do Marcílio Dias. Melhoria das Praças da Região 

Central, com mais segurança e principalmente com a Abordagem Social atuando 

frequentemente com os moradores de rua que estão nestes locais, os orientando e 

direcionando aos abrigos do município. 

• É necessário que se tenha vigias para garantir a segurança das pessoas e a 

conservação do patrimônio localizado nas Praças e Academias Populares ao Ar 

Livre. 

• Estimular regatas e melhorar as praças públicas. 

• Maiores áreas de lazer, mais distribuídas pela cidade. 

• conservação dos espaços da pratica. 
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• Péssima divulgação. Não investe nas categorias de base para criar atletas no futuro. 

Para vencer JASC, por exemplo: foram atletas de fora da cidade. A base deve ser 

incentivada. Modalidades gratuitas e profissionalizantes. 

• repaginação das praças que venha ser feitos novas quadras de esportes e programa 

com idosos nas praças, melhor divulgação. 

• maior investimento. 

• Mais quadras. 

• incentivo e agito. 

• Incentivo as práticas esportivas ao ar livre. 

• Mais oportunidades para as crianças e adolescentes mais necessitados e conseguir 

mais incentivos de empresas privadas, para o esporte. 

• Uma cidade que se intitula capital da pesca nunca explorou a pesca esportiva como 

outros municípios brasileiros. Temos aqui rio e mar, no molhe, no caminho para 

cabeçudas poderiam ser implantados píer / estruturas para dar acesso aos 

pescadores entre muitas outras atividades que poderiam ser desenvolvidas.  

• Quadras de tênis na cidade. 

• Aumentar o incentivo nos esportes e competições amadoras e de base. 

• Precisamos de mais Quadras públicas. 

• Mais praças. 

• Mais praças e parques acessíveis a comunidade. 

• Não tem lazer gratuito para a população, necessita de projetos urgente.  

• Mais investimentos. 

• esporte nos bairros. 

• Oferecer mais opções para fazer compras, e fazer o comércio da rua Hercílio Luz 

funcionar o dia inteiro no sábado. 

• mais academias. 

• Realizar eventos culturais e esportivos nas diversas praças dos bairros de Itajaí, 

promovendo a participação da população. 

• Mais quadras esportivas. 

• Mais praças públicas. 

• Melhorar a praça da brf, trânsito 

• Uma. 

• Divulgação e envolvimento da sociedade. 

• Falta manutenção permanente em todos os instrumentos instalados na cidade. 

Deixam se acabar para refazer. 

• Sem opinião. 

• Trocar as redes das quadras de futebol com mais frequência. 

• Faltam praças, árvores, espaço verde!  

• Não sei. 

• Mais área verde (jardins) para nos exercitarmos e passar algumas horas agradáveis. 

• Mais eventos. 

• Mais praças de esportes. 

• Sem corrupção melhora.  

• Mais investimento a acabar com apadrinhamento. 

• Competições municipais esportivas e gestão modernas do esporte. 

• Mobilidade para andar a pé e biscicleta. 

• Áreas de lazer. 

• “?” 
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• Construir ginásios e praças de esporte. 

• Mais ciclovias. 

• Incentivo às escolas na criação de torneios interescolares.  

• Maior incentivo aos jovens... 

• Fomentar a atividade esportiva nos colégios no contra turno. Alunos q possuem 

algum tipo de apoio(bolsa) devem obrigatoriamente praticar algum esporte para 

manter a bolsa.  

• Incentivo nas categorias de base. 

• Patrocínio das iniciativas não só em escolas, mas também junto à comunidade em 

geral. 

• Investimento. 

• Incentivo à prática de esportes náuticos como oficinas e escolas gratuitas. 

• Ter mais oportunidades e incentivo nas escolas. 

• Mais eventos e campeonatos. 

• Falta de segurança impede uso da estrutura existente em algumas partes da cidade. 

• Também sair da área isto não deve ser competência do município, apenas cabide de 

empregos. 

• Nos bairros existem quadras poli esportivas, nestes locais poderiam ter profissionais 

(talvez estagiários de educação física) em horários específicos afim de organizar, 

auxiliar e incentivar, jovens e adultas a prática do esporte. 

• Promover esportes no contraturno. 

• Incentivos. 

• Fomentar torneios.  

• Estimular atividades na praia e rios. 

• Segurança. 

• Limpar os rios e o saco da fazenda para um melhor ambiente de esportes náuticos. 

• Organizações nos ginásios públicos da cidade para esporte gratuito em todas as 

idades, para qualidade de vida e não para competições. 

• Divulgação.  

• Desenvolvido da cultura náutica e velica.  

• Melhor conservação dos aparelhos de exercício na beira rio.  

• Abranger mais esportes. 

• Não misturar com interesses políticos.  

• Divulgação do que existe e maior apoio. 

• As pracinhas da Beira-Rio e o seu calçamento precisam de reparos. 

• Diversificar a qtdd de esportes. 

• Dentro da escola. 

• Existem oportunidades de criação de parques e mais áreas de lazer dentro do espaço 

urbano centro e suas centralidades nos bairros.  

• Criar mais praças e áreas de esporte em bairros. 

• Bolsas. 

• Melhoria na infraestrutura estrutura. 

• Criar quadras e ginásios para bairros. Os poucos ginásios se concentram no centro, 

levar o Programa Itajaí ativo a todos os bairros.  

• Incentivo nos bairros com professores utilizando as praças esportivas. 

• Mais atividades para crianças. 

• Mais praças.  

• Novas áreas, oficinas esportivas na orla da Beira Rio e molhe.  
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• Não há divulgação de oportunidades, tampouco incentivo do poder público.  

• Mais quadras esportivas para as pessoas. Tênis, futebol... 

• Esporte ar livre, incentivo. 

• Melhoria das quartas.  

• Criação de mais áreas verdes e de convivência como as já existentes na Beira Rio e 

no Parque Municipal da Atalaia. Uma dica seria liberar o acesso ao caminho para o 

Farol de Cabeçudas e a Praia da Solidão. Voltar a fechar para os carros o começo 

da Beira Rio nos finais de semana. Destinar mais verbas para nossos atletas dos 

mais variados esportes. 

• Tudo. 

• Mais áreas disponíveis.  

• Não vejo quase nada.  

• Mais patrocínios para o esporte. 

• Tem infra estrutura razoável/boa, mas não há segurança para a prática noturna.  

• Mais ações de lazer nas praças.  

• Acho que quem se interessa há muitas opções.  

• Mais oportunidades aos menos favorecidos. 

• Mais atividades ao ar livre.  

• Ter mais ciclovia para chegar à beira rio e praias. 

• Incentivar as crianças.  

• Integrar a escola com a comunidade usando as áreas de lazer da escola, valorizando 

assim a escola e a comunidade. 

• Mais escolinhas de esporte, hoje existem algumas, mas devido as burocracias das 

secretarias as crianças começam a treinar quase na metade do ano e não é divulgado 

para todos, meu filho estuda em colégio particular e só consegui que ele treinasse 

pela prefeitura porque uma amiga que é professora em outro colégio particular me 

indicou.  

• Mais quadras de esportes nos bairros. 

• Criar mais parques. 

• Locais de treinamento.  

• Ampliação do número de praças. 

• Construção de quadras públicas.  

• Não há sequer ciclovias no bairro Fazenda. 

• Manutenção das áreas existentes, e diversidades para abranger a todos. 

• Qualidade dos parques e manutenção da beira-rio desde o centro de eventos até a 

praia de cabeçudas. 

• Mais eventos. Instalação de ginásio (quadras esportivas). 

• Maior incentivo e realização de atividades esportivas coletivas. 

• O cidadão precisa urgentemente de novas ciclovias. Há uma competição entre 

ciclistas e motoristas e meio às ruas que mal atendem os veículos. É preciso a 

instalação de espaço de lazer nos bairros e menos na região central. 

• Mais locais para prática de esportes.  

• Ciclovias. Esportes comunitários.  

• Nada. 

• Mais espaços para a prática e incentivo para os jovens e atletas.  

• Estimular a participação cidadã em torneios ou campeonatos.  

• Melhorar divulgação e incentivar alunos do município a praticarem esportes e 

participarem de competições. 
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• Criação de mais parques e espaços de lazer para o público, tal qual o que foi feito na 

Beira Rio. 

• QUAIS SÃO OS CENTROS PÚBLICOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE? AQUELA 

PISTA ATRÁS DA CÂMARA DE VEREADORES? NÃO NÉ! ALI É UM LOCAL 

PROPÍCIO PARA ASSALTOS E OUTROS CRIMES. 

• não sei opinar. 

• Incentivar menos o futebol e dar espaço para outros esportes. 

• Aumentar as ciclofaixas.  

• Acho que teria que ter mais prédios com infraestruturas voltadas ao esporte e lazer.  

• Vejo nossa cidade se preocupando com isto, acredito que estamos no caminho e aos 

poucos chegaremos no ponto ideal em relação à isto... 

• Incentivo à população.  

• ter mais práticas e ginásio disponível pra pratica de esportes. 

• Implantação de mais equipamentos esportivos.  

• Maior frequência de eventos internacionais. 

• Criação de parques arborizados com áreas de preservação e locais adequados para 

caminhadas.  

• Mais opções.  

• Aumento da área de abrangência do Programa Itajaí Ativo, objetivando abranger toda 

a cidade. Construir um Jardim Botânico, onde atualmente é o Estádio Marcílio Dias, 

e deste modo favorecer o Turismo e utilizar de uma melhor forma aquela área 

Central, além de poder aumentar a área arborizada em uma área extremamente 

bonita da cidade, mas que poderia ficar ainda mais bonito com um Jardim Botânico 

naquele local, além de favorecer e integrar o turismo dali com a Igreja Matriz, Museu 

Histórico e Casa da Cultura, inclusive junto ao Jardim Botânico poderia ser construído 

um espaço cultural com Museu de Artes de Itajaí e um Teatro Municipal Central com 

ampla capacidade de trazer mais eventos para a Região Central da cidade, 

aumentando o movimento naquela área. 

• Mas. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 
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• Uma melhor estrutura para a Abordagem Social, para que as abordagens fossem 

mais frequentes, além de um efetivo maior para atendimento deste núcleo 

assistencial. 

• Reforçar o efetivo da Abordagem Social, e ampliar o horário de atendimento, 

reforçando a assistência e orientação aos Moradores de Rua. Criação do segundo 

Conselho Tutelar na cidade de Itajaí, reforçando a atenção às Crianças, 

especialmente aquelas que sofrem algum tipo de violência. Reforçar o atendimento 

aos Idosos, especialmente aqueles que sofrem violência. 

• Criação de políticas públicas de auxílio aos mendigos e usuários de drogas. 

• Aumentar exponencialmente a retirada das pessoas de rua para um abrigo de apoio 

e desenvolvimento. 

• Política de inserção social e acolhimento. 

• melhor comunicação com a população, e melhoria dos albergues para as pessoas 

da rua, e fazer um projeto que existe em Jaraguá, de pessoas que entram na cidade 

via rodoviária e que estão nas ruas, enviando para suas cidades natal. Pois ficam 

abordando a população pedindo dinheiro para uso de drogas. 

• Mais acesso. 

• definir esse povo na rua. 

• Mais profissionais dá área trabalhando atuantes, junto a comunidade. 

• Retirada dos moradores de rua. 

• Não sei opinar. 

• A cidade está tomada de andarilhos que botam medo na população nas sinaleiras e 

locais movimentados e o problema de drogados tb. 

• Retirada dos mendigos q invadiram a cidade. 

• Mais servidores e planejamento estratégico.  

• tudo, colocar profissionais capacitados na pasta, e não cargos comissionados. 

• Muito mendigo nas ruas. 

• Tirar os moradores da rua.  

• muito assistencialismo com moradores de rua, só cresce na cidade 

• Mais CRAS com territórios menores e equipes em número adequado e dispostas a 

conhecer todas as famílias e serviços disponíveis no território. Mais um CREAS com 

equipes suficientes para atender a demanda reprimida. 

• TINHA QUE PEGAR ESSA CACAIADA QUE TÁ NA RUA E MANDAR TUDO PRA 

OUTRA CIDADE. 

• O atendimento aos moradores de rua. A realização de um trabalho social voltado 

para os catadores de recicláveis, despertando a consciência do trabalho que fazem 

em relação ao meio ambiente. 

• Assistência aos moradores de rua.  

• Desconsiderar. Não tenho opinião. 

• Muitos mendigos nas ruas e falta de abrigos. 

• Maior atenção com moradores de rua. 

• Programa: De volta para casa. Vamos ajudar o migrante e emigrante a exercer seu 

direito de "ir e vir". Ele veio e agora tem que ir. Isso não se restringe aos desprovidos 

de casa, trabalho de tudo. Mas se estende aos especuladores, aos que vem para 

nosso município explorar, devastar nossa natureza em nome da "falácia progresso".  

Eles se instalam em nossa cidade e qualquer comercio que abrem, eles cortam as 

arvores da calcada porque tira a visão dele. A praia Brava os forasteiros tomaram 

conta, destruíram. Querem acabar com o pouquinho que resta do Canto do Morcego, 

querem tomar conta da praia da solidão no farol. Em nome do progresso de quem, 
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da riqueza de quem? Da população natural de Itajaí e que não. Além da exceção de 

meia dúzia, como certo advogado macom, professor da univali, que ganhou muito 

dinheiro para ter licença do meio ambiente. 

• Muitos mendigos, moradores de rua e usuários de drogas espalhados principalmente 

pelo centro e Fazenda, o que gera insegurança e muita sujeira.  Depreciando muito 

a imagem do que queremos para nossa cidade. Os semáforos cheios de pedintes. 

Poderia envolver em projetos para cuidar a cidade, ex jardinagem.... ou mesmo 

serem devolvidos as regiões de origem, pois se trona um problema exponencial ao 

longo dos anos. 

• Intensificar a vigilância sobre andarilhos e pedintes. Parece descontrole total. 

• Menos andarilhos e mendigos em Itajaí. 

• Esforços para reduzir ao máximo as pessoas morando na rua, os pedintes nas 

esquinas,... 

• Diminuir fila de espera para acesso a alguns serviços, como no caso de violência ou 

negligência ao idoso, crianças... 

• vimos muitos moradores de rua. maior amparo e assistência com criação de 

programas e abrigos. 

• Mais contato com familiares de deficientes múltiplos. 

• O número de pedintes aumentou demais. 

• Tirar pedintes das ruas. 

• Rever o modelo apaga incêndio.  

• “????” 

• Adoção de uma política Municipal integrada poder público e entidades sociais. 

• Tirar os pedintes da rua. 

• Qualidade atendimento. 

• “?” 

• Abrigos para moradores de rua. 

• Diminuir o número de moradores de rua, principalmente na beira rio. 

• A assistência social é ajudar para melhorar uma situação passageira, não deve ser 

perpetuada.  

• Não sei opinar. 

• Moradias adequadas para a população pobre dos bairros mais carentes, programa 

social para diminuir moradores de rua e usuários de drogas.  

• Creio que falte abrigos na cidade, vejo uma quantidade muito grande de pessoas em 

situação de rua se abrigando nas marquises, as vezes grupos de 5 pessoas ou mais, 

bem complicado. 

• Amparo e retirada de moradores de rua. 

• Resolver e eliminar a situação de moradores de Rua. 

• Não permitir a chegada e permanência de andarilho. 

• A grande presença de andarilhos, mendigos e usuários de drogas mostra que as 

medidas atuais não são suficientes ou adequadas. 

• Priorizar sistemas de saída.  

• O trabalho realizado pelas policlínicas é muito bom.  

• Olhar mais para os idosos. 

• Deveria ser contratadas mais assistentes sociais. Uma que possa atender a um grupo 

de escolas. 

• Mais engajamento. 

• Maior fiscalização das pessoas de rua. 

• Aprimorar o acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade. 
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• Contratar mais assistentes sociais necessários para 100% da cobertura populacional. 

• Maior cuidado com os moradores de ruas, cada vez mais presentes.  

• Desconheço.  

• Desconheço o serviço.  

• Nossas ruas estão repletas de pedintes e andarilhos que merecem solução. 

• Limpar as ruas de pedintes.  

• Assistir de verdade, mais inclusão social através de capacitação profissional para os 

q estão fora do mercado de trabalho.  

• Não misturar com interesses políticos.  

• Trabalho direto aos moradores de rua. 

• Qualificação profissional. 

• Os profissionais.  

• Tem muitos moradores de rua em Itajaí. Dar mais e melhor assistência. 

• Não utilizo. 

• Abordagem com moradores de rua.  

• Aumento das creches e horário integral. 

• Muitos mendigos nos semáforos próximos a universidade e Centro.  

• Muitas pessoas abordando nas ruas falta de assistência social. 

• Mais agentes. 

• qualificação emocional para os funcionários e efetivo para moradores de rua. 

• Recolher os andarilhos. 

• Retirar a enorme quantidade de moradores de rua e pedintes de sinaleira. 

• Tudo. 

• E só ver a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. 

• Nunca recebi visitar e nunca ouvi falar.  

• Tudo.  

• Não conheço, não posso opinar. 

• Moradores de ruas, cidadãos carentes, programas sociais. 

• Maior atenção com os andarilhos.  

• Saio de casa as 8 e chego as 20 não consigo opinar sobre isso. 

• Tudo.  Recursos, preparo, qualificação... 

• Deveria existir. 

• Auxílio aos moradores de rua. 

• Atos de justiça social. 

• calçadas para deficientes visuais e rampas para deficientes físicos. Maior 

acessibilidade idoso 

• Tudo, existem muitas pessoas nas ruas pedindo e incomodando com bebidas e 

baderna, inclusive menores de idade, nós molhes de manhã cedo quando vamos 

caminhar sempre tem adolescentes bebendo e fazendo baderna, depredando o 

patrimônio público.  

• Menos política. 

• Criar mais parques e praças nos bairros 

• Não conheço o servido prestado. 

• Olhar para o excesso de moradores de rua na região. Oportunidade de empregos. 

• Mais atenção aos moradores de rua. Término das flanelinhas. 

• Mais incentivos.  

• A quantidade e qualidade dos prestadores desses serviços.  

• Não sei.  
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• Incentivar maior participação da população. 

• NÃO SE RESOLVE O PROBLEMA DOS MORADORES DE RUA APENAS 

PROIBINDO O HÁBITO DE DAR ESMOLAS. NÃO SE DIMINUI A MARGINALIDADE 

LEVANDO ESSAS PESSOAS PRA OUTRAS CIDADES. 

• Auxílio para quem dá a luz a gêmeos. 

• A gestão e a transparência. 

• A assistência social deveria se preocupar em fazer rondas nos bairros para ter uma 

definição à respeito de como ainda tem crianças sofrendo violência... 

• Legislação e capacitação continuada de quem trabalha na área.  

• prefiro não opinar. 

• Reduzir número de pedintes nas ruas. 

• Retirar moradores de rua. 

• Retirada dos moradores de rua e viciados. 

• Mais casas albergue. 

• Melhorar a Abordagem Social, a tornando mais ampla e efetiva, com melhores 

equipamentos e instalações para recepcionar os cidadãos. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Uma atenção especial para as fontes de águas naturais de nosso bairro. 

• Troca da tubulação antiga para evitar a sujeira na água.  

• Ter mais reservatórios. 

• Talvez nos bairros atenção no abastecimento, pois por vezes vemos água salobra 

nas torneiras.  

• Resolver de uma vez por todas a potabilidade da água da semasa.  

• Reduzir o preço.  

• Reduzir o preço.  

• Reduzir a turbidez e o cloro da água.  

• Reutilizar unidades de abastecimento paradas. 

• Qualidade da água.  

• Qualidade e preço da água. 

• Qualidade e menor custo e liberdade de mais empresas participarem. 
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• Qualidade do serviço. 

• Qualidade do serviço  

• Qualidade de água. 

• Qualidade da água.  

• Qualidade da água. 

• Qualidade da água, no São João, muitas vezes vinha muito escura com 

contaminantes, chegando a manchar as roupas de meus pais. 

• Qualidade da água.  

• Qualidade da água. 

• Qualidade da água.  

• Qualidade da água.  

• Qualidade da água.  

• Qualidade da água. 

• Qualidade da água. 

• Qualidade da água. 

• Qualidade da água. 

• Primar pela qualidade da água, cada vez mais... 

• Pressão da rede. 

• Preservar, regulamentar e incentivar as bicas da água populares. 

• Preservar as nascentes e bicas d’água. 

• Pouca qualidade da água. Quem hoje bebe água da torneira? 

• Políticas de aproveitamento da água da chuva. 

• Péssima qualidade. Suja e com muito cloro. Sente-se até o cheiro diferente da água. 

• O rio Itajaí deveria ser cuidado melhor, p q tbm nossa água pudesse ter menos 

química p tratamento. 

• No meu bairro o atendimento está adequado. 

• No meu bairro (fazendinha) o serviço é bom. 

• Não misturar com interesses políticos.  

• Não há possibilidade de tomar água sem filtrar e isso já ocorrer a mais de 15 anos 

aqui no Padre Jacó. 

• Não faltar água. 

• Nada. 

• Na temporada e alguns períodos do ano temos falta de água e também recebemos 

água com uma qualidade fora do aceitável pelo preço que pagamos. 

• Muitos problemas com água suja. 

• Melhorar tratamento de água. 

• Melhorar qualidade da água! 

• Melhorar a vasão durante o verão.  

• Melhorar a quantidade, pressão e qualidade da água. 

• Melhor aproveitamento e utilização da Caixa d'água da antiga CASAN. 

• Manter a qualidade da água que eventualmente cai e apresenta coloração 

amarelada. 

• Mais manutenção nas residências e melhorar a qualidade da água.  

• Mais controle na adição de cloro e particulados na água. 

• Mais bebedouros públicos com água potável, em todos os prédios públicos, todos, 

educação, saúde, ginásios, teatro, mercado público, prefeitura, secretarias, etc. 

• Mais atenção na qualidade da água. 

• Limpeza da água. 
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• Já vem melhorando nos últimos anos. 

• Investimento numa melhor água melhor, fontes subterrâneas por ex: 

• fazer revisões periódicas nas tubulações visando diminuir o desperdício de água. 

• Fazendinha não tem área de lazer para as crianças. 

• Faz anos que não há condições de tocar água da torneira. 

• Evitar desperdícios.  

• Evitar desperdício.  

• Estender para todo município.  

• Diminuir o alto custo pago pelo fornecimento de água.  

• Dar condições para que possamos tomar a água da torneira. 

• Cor, sabor, valores, etc. 

• Colocar água mineral gratuita na rede de abastecimento. 

• Aprimorar o trabalho de preservação das nascentes. 

• Apenas realizar obras para evitar problemas com água em estado inadequado de 

uso e antecipação via Mensagens ou outro meio tecnológico para avisar 

antecipadamente sobre eventuais interrupções de abastecimento para manutenção 

da rede, para que os moradores possam se prevenir com maior antecedência.  

• Água vem suja. 

• Água mais limpa. 

• Água de Itajaí é horrível. Parece que se está bebendo produto químico.  

• Água cobrada EXTREMAMENTE CARA, TAXA DE ESGOTO É ABUSIVA. 

• Água clorada em demasia. 

• A qualidade da água, do tratamento e da disponibilidade.  

• A qualidade da água poderia ser melhorada, desde que Marcelo Sodré assumiu o 

Semasa se tem problemas com a qualidade. 

• A qualidade da água é péssima, salobra. 

• A qualidade da água e o esgoto sanitário eficaz.  

• A água é suja e de péssima qualidade. Não serve nem pra lavar roupa quanto mais 

beber. 

• A água é muito ruim, tem que haver mais qualidade. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Cobrar dos usuários de esgoto, que ainda não fizeram a ligação de suas residências 

ao sistema de esgoto, que o façam, pois com a falta de fiscalização e principalmente 

penalização administrativa, muitas residências (a maioria) não fez a ligação do 

Saneamento Básico, prejudicando o coletivo. 

• Resolver esgotos a céu aberto. 

• No meu bairro (fazendinha) o serviço é ótimo. 

• Infraestrutura melhor e preço menor. 

• O governo parar de fingir que está realizando obras de saneamento básico, quando 

está realizando apenas obras de drenagem. 

• Não há uma fiscalização para saber se todos já efetivaram a ligação do esgoto. 

• Mais fiscalização nos bairros mais necessitados. 

• É uma farsa. Não funciona ainda e está na cobrança. 

• Auditoria na semasa e acabar com cabide de empregos na prefeitura que faz com 

que a folha salarial seja absurdamente alta... colocar gente competente e tirar quem 

está só mamando. 

• Despoluição do Rio Itajaí e Saco da Fazenda. 

• Ampliar rede de saneamento e tratamento do esgoto!  

• Terminar as obras 

• ETE com cheiro de merda e a população do bairro tendo que suportar o cheiro. Um 

absurdo! Tratamento de esgoto não funciona e apenas 11% do esgoto de Itajaí é 

tratado. 

• Falta a verificação da ligação à rede coletora de esgoto, onde está já existe, pois 

muitos realizaram a ligação. Utilização da matéria sólida (lodo), para geração de 

energia elétrica e biometano combustível.  

• Implantar rede de coleta de esgoto nos bairros mais necessitados não só no centro 

onde vive a elite.  

• Ligação à rede pública (exigência).  

• Recuperação dos riachos, esgotos ainda não estão funcionando. 

• Ainda tem dois pontos principais de contaminação da Baia Afonso Wippel, um perto 

do Mercado do peixe e outro perto da Rua Tubarão. Muito mal cheiro característico 

de esgoto. 

• Implantar onde não tem e baratear as cobranças. 

• Resolver a questão dos terrenos baldios de forma a que seja impossível a deposição 

de luxo e entulhos nesses locais... 

• Tem que ter um lacre com vedação de 100% nas tampas de esgoto para não passar 

o mal cheiro. 

• Esgotamento tratado em todo município. 

• Maior e melhor rede de coleta e tratamento de esgoto. 

• Tratamento de esgoto em todo município. 

• Limpeza do Saco da Fazenda, por vezes o odor é insuportável. 

• Obras para escoamento de águas pluviais e de marés altas que causam inundações. 

• A expae. 

• Ampliar a rede de esgoto. 

• melhorar coleta de esgoto, nada funciona, só enterraram as tubulações. 

• Diminuir o alto custo que pagamos pelo serviço de tratamento de esgoto. MUITO 

CARO! 

• Levar o saneamento básico a 100% dos bairros da cidade. Dinheiro pra isso existe. 
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• Tratamento de esgoto para todos...rios e mares limpos. 

• Tratamento de esgoto para todos...rios e mares limpos. 

• Pelo mau cheiro no ar em certos dias deveria melhorar o tratamento do esgoto 

sanitário.  

• Ampliação da rede de esgoto. 

• Estender para todo município. Tratar todo o esgoto da cidade.  

• Estamos evoluindo muito nesse caso. 

• Tratamento dos afluentes e proibição de construções próximas à rios e Baias. 

• Acredito que está no caminho certo 

• Reduzir a zero os despejos de esgoto não tratado nos rios, córregos e praias. 

Coordenar com municípios a montante nos rios políticas de despoluição e 

erradicação dos esgotos clandestinos. 

• Zerar deficiência. 

• Investir na coleta de esgoto. 

• Realizar mais Fiscalização e expandir a rede coletora. 

• Canalizações.  

• Ampliar a rede de tratamento de esgoto para todos os habitantes. 

• Separação da água da chuva da rede de esgoto. 100% de tratamento de esgoto. 

Financiamento barato aos moradores para que possam comprar e instalar 

equipamentos de aproveitamento da água da chuva e filtros caseiros para 

tratamento.  Reaproveitamento da água do chuveiro, da máquina de lavar para 

descargas e limpezas domésticas. 

• Rios e canais precisam ser despoluídos, com tratamento de dejetos e vigilância sobre 

ligações clandestinas de esgoto.  

• Limpeza de esgoto, do mangue da Beira Rio, e dos canais fedidos no caminho de 

Cabeçudas.  

• Sistema de esgoto reiteraras vezes com problemas, mau cheiro. 

• Tratamento de 100% do esgoto + fiscalização. 

• Tratar todo efluente doméstico e industrial antes de lançar no Rio.  

• Não misturar com interesses políticos.  

• Obras bem feitas existe muito retrabalho. 

• Existem vários pontos para o saneamento como a continuação da rede de esgoto... 

a vistoria de locais específicos da rede com emissão de odores fortes, caso de certos 

PVs específicos em uma rede. Continuar com a fiscalização nas regiões onde já se 

tem rede de esgoto e a ligação individual já liberada há um certo tempo. 

• O problema das tubulações de esgoto no bairro é frequente.  

• Mais atenção. 

• Tratamento de 100% do esgoto + fiscalização. 

• Existem áreas na cidade que não existe saneamento nem fossa séptica precisa 

melhorar a fiscalização e infra estrutura para todos. 

• Concentrado no centro. 

• Problemas constantes com a Semasa abrindo ruas constantes na Lauro Miller.  

• A rede de esgoto deveria ser instalada em todo região habitada. Deveria ser coletado 

os resíduos recicláveis dos condomínios, pois fazemos a seleção e não há coleta. 

• Terminar o que já está iniciado. 

• Implementar o sistema de tratamento de água em mais regiões da cidade, 

principalmente as próximas a praia e aos rios. 

• Mau cheiro qdo chove. 
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• Demora pra implementar o esgoto e nenhuma fiscalização em casas existentes 

antigas.  

• Tratamento de esgoto para todo o município.  

• Maior controle nos esgotos das casas ribeirinhas.  

• Investigar áreas suspeitas e orientar melhor a população e lugares que estão em 

desacordo com a lei. 

• Concluir a rede de esgoto na cidade. 

• Investimento no setor. 

• não sei opinar pois falta transparência de dados no tratamento. 

• Na minha rua sempre tem caminhão esgotando para limpar porque vez em quando 

vaza esgoto em vários lugares na rua.  

• Itajaí! Com seu tamanha e sua arrecadação já deveria ser 100% nessa área! Um 

atraso muito grande dos governantes nessa área... 

• Terminar com 100% do tratamento de esgoto gerado no município.  

• Cobrar de novos empreendimentos a reestruturação do saneamento do entorno, 

ampliar galerias, diâmetro dos tubos de esgoto, lixeiras padronizadas. 

• Tratamento caro do esgoto.  

• Tratar melhor a qualidade da água do saco da fazenda e dos riachos que 

desembocam nele. 

• Melhorar a capacidade da rede e o tratamento doa efluentes. 

• Limpeza bocas de Lobo e maior fiscalização ligações clandestinas. 

• O sistema de esgoto e a fiscalização das ligações clandestinas. 

• Não sei. 

• As estacoes elevatórias dos bairros já estão saturadas menos de um mês tivemos 

uma delas que rompeu. 

• Acredito que poderia atender todo o território de Itajaí, não somente os bairros mais 

povoados. 

• ampliar a rede de saneamento para toda a cidade e fiscalizar o cumprimento das 

instalações. 

• Mais atenção. 

• Há descarga de esgoto em cursos d'água. Melhorar tratamento. 

• Preço. 

• Preço. 

• Revisão do planejamento do Esgoto. 

• A cobertura deveria ser maior e o preço menor. 

• A prefeitura bota assistentes para vistoriar as casas para ver como estamos cuidando 

por cause da infestação de dengue, mais não se preocupam em fechar as valas, 

onde tbm pode haver focos de dengue. Essa observação é importante. 

• As valas abertas e pontilhões. 

• Ampliar a rede coletora. 

• Ampliar rede de coleta de esgoto. 

• Levar o saneamento para todos os bairros.  

• Maior efetivação da malha de esgoto. 

• Acredito que é necessário ampliar e qualificar a fiscalização para detectar e punir 

aqueles que ainda não ligaram à Rede de Saneamento Básico, pois, apesar de ser 

cobrado sem uma punição e fiscalização efetiva, nunca será realizada a ligação na 

rede. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Necessita-se uma verificação e manutenção com maior frequência nas luminárias. 

• Trocar as lâmpadas atuais, por modelos que possuem maior potência e forneçam 

uma melhorar claridade, pois atualmente algumas ruas são muito escuras, apesar de 

possuir iluminação, que são fracas. Criar alguma forma que proteja os cabos, e evitar 

os furtos de fiação. 

• Implementar sistema de captação solar e desta forma economizar o custo 

operacional 

• Implantar rede de esgoto na rua almirante barroso inteira. 

• Melhorar a qualidade da iluminação. PELO AMOR DE DEUS, RETIRAR DOS 

POSTES DE ENERGIA OS FIOS ANTIGOS DE TV/INTERNET E TELEFONE. TA 

PIOR QUE O PARAGUAY. A CIDADE FICA HORRÍVEL. ELABORAR UM PLANO 

PARA ENTERRAR A INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA.  

• Modernização e uso de tecnologias sustentáveis 

• modernização da iluminação 

• Muitas ruas com lâmpadas queimadas. E outras com lâmpadas que não apagam o 

dia inteiro. Há tempo aviso a Prefeitura do defeito de uns 2 postes em minha rua e 

nada foi feito.  

• Muitos postes sem luz, falta uma comunicação direta com o setor para que a 

população possa informar onde está as falhas, 
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• Aumentar a potência das lampadas 

• Nos bairros , a iluminação é pessima, poderia ser luzes de led brancas . 

• Tudo é possível. 

• Postes distantes com lâmpadas fracas especialmente no centro 

• Colocar iluminação de LED pelo centro para ajudar a precária iluminacao da celesc 

• Deve ser eliminado os fios da superfície. Todos devem ser subterrâneos 

• Tem locais que ainda a iluminação é insuficiente. Em alguns casos colocar mais 

postes e em outros substituir a lâmpadas por outras mais eficientes.  

• Retirar postes cheios de fio, passar eletricidade por baixo das ruas 

• Iluminação de má qualidade, ruas escuras 

• Substituição das lâmpadas convencionais para led 

• sistema arcaico... deceria ser led e mais forte 

• Utilização da energia solar para as luminárias. 

• Led 

• Trocar por lampadas led 

• trocar por melhores tipos de lampadas 

• tirar os fios - muito fio para pouco poste 

• Iluminação melhor na área de lazer da beira rio, voltado para a agua 

• O responsabel andar a noite pela cidade e resolver as escuridões . 

• Revisão permanente para manter as lâmpadas funcionando... 

• Só trocar as lampadas e por um poste a mais em uma ou outra rua, exemplo: rua 

joao wolinger 

• Há locais que não tem como passar a pé à noite, ainda mais se for uma mulher. Fica 

inviável! 

• Postes mais altos e com iluminação de LED, maior número de postes nas vias. 

• Mais iluminação. 

• Mais iluminação 

• Prevenir furtos que são socializados 

• No meu Bairro a iluminação pública esta satisfatória 

• Algumas ruas e praças precisam de melhorias na iluminação 

• Mais iluminação 

• Algumas vias poderiam ter uma iluminação mais forte com lâmpadas potentes. 

• Algumas ruas jo centro muito escuras 

• Aumento no número de luminárias públicas. A iluminação ajuda muito na segurança  

• Melhoria de postes que prejudicam a beleza da cidade. Estudar alternativa de fiação 

subterrânea. 

• Mias manutenção 

• Há uma demora para troca de iluminação queimada, as praças do centro, durante a 

noite e diversas ruas são muito escuras, não tenho coragem de sair depois que 

escurece pois o centro esvazia fora do horário comercial, com mais iluminação e 

quem sabem uma melhora no mobiliário urbano das praças do centro, o uso 

aumentaria e seria menos perigoso para os moradores andar na região. 

• Troca por lampadas de baixo consumo e aproveitamento de anergia solar 

• Aumentar a qtidade 

• Melhorar iluminação nos bairros. Utilizar lâmpadas de led. 

• Cabos subterrâneos e ampliar uso da solar 

• Controle de qualidade 

• Lâmpadas de led 
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• Fios em subsolo  

• Cabeamentos deveriam ser subterrâneo 

• Eficiência energética e fontes renováveis  

• Luzes mais fortes 

• Muita variação de tensão com queima de aparelhos domésticos, estouro de 

transformadores muito frequente, com qualquer chuvinha.  

• Monitoramento de pontos para sanar problemas de manutenção. 

• Fiação subterrânea, diminuindo a poluição visual  

• Fiscaliza lampadas queimadas e lugares de possível colocação de poste para 

melhora a iluminação publica. 

• Mais lâmpadas nas nossas ruas  

• A troca de lâmpadas queimadas deve ser mais ágil, inclusive porque muitas calçadas 

são ruins 

• Fotovoltaica 

• Mais atenção as datas festivas 

• Fiação subterrânea, diminuindo a poluição visual  

• Menos fios, mais fiação subterrânea  

• Concentrada no centro 

• Há locais em que a iluminação pública é precaria, tornando dificultoso transitar a pé 

por estes locais ainda que no começo da noite. 

• Mais iluminacao, principalmente nos pontos de onibus 

• Iluminação pública eficiente ajuda na segurança  

• Luzes mais fortes. São todas muito fracas, a cidade deveria ser bem mais iluminada 

por segurança. 

• Postes queimados 

• Poderia ser luzes mais fortes para ficar mais claro, já que não está tendo muita 

segurança  

• Há trechos muito ruins, mesmo no centro 

• Agumas ruas escuras nos bairros  

• Iluminação nas calçadas chega muito fraca 

• Lampadas mais fortes e em mais ruas 

• Ruas escuras nos bairros 

• Trocar as lâmpadas por LED 

• Ruas do centro escuras próximo a Marcos Konder e Joca brandão 

• Ruas secundarias com pouca iluminação.  

• deveria ter adesivos com fone de contato em postes para usuarios poderem ligar ao 

queimar luzes no poste. Beira Rio teria que estar mais iluminada.  

• Utilizar postes com painéis solares. 

• Retirar fiação das principais ruas  

• Na minha rua o poste sempre está queimado. 

• Maior luminosidade no centro. 

• Manutenção  

• Melhor controle lâmpadas queimadas e ligadas dia e noite. 

• Revitalização da iluminação pública  

• Alguns bairros afastados tem pouca iluminação pública e isso favorece o aumento 

da criminalidade.  

• Nada 
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• Ainda temos muitas ruas escuras, e muita fiação exposta... já poderíamos  ter toda 

essa fiação subterrânea e iluminação por leds, usar fonte solar ... enfim varias 

práticas  visando a eficiência e melhoria da poluição visual do que está hoje 

• Mais iluminação em zonas de maior afluência de pessoas. 

• Demora para troca de lampadas queimadas  

• Mais atenção as datas festivas 

• LUZES MAIS CLARAS A NOITE. 

• Fiscalização de funcionamento 

• Reduzir valor mensal já que a maior melhoria foi econômica na troca por LED mas 

que não ocorreu em toda cidade ainda, como na minha rua 

• As ruas poderiam ser mais claras  

• Lâmpadas mais potentes. 

• Mais iluminação  

• Melhorar troca de lâmpadas queimadas, liguei reclamando de lâmpada na minha rua 

fazem 15 dias e ninguém trocou 

• Troca de lâmpadas queimadas assim que solicitado pelos moradores. Hoje o tempo 

de espera após a comunicação chega a semanas 

• Luz em todos os postes 

• Melhorar a qualidade das lâmpadas e agilizar o atendimento aos pedidos de 

manutenção. 

• A troca das luminárias 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• As praias, as áreas de lazer e uma cidade próspera para constituir uma familia.  

• Praias 

• Porto 

• Limpeza 

• Emprego 

• À beira rio ser uma via gastronômica e de prática de esportes  

• Harmonia do Urbano com a Natureza e suas belezas naturais 

15%

14%

35%

9%

21%

6%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• Cuidar para impedir que os morros sejam tomados por invasões, favelas, e mesmo 

por empreendimentos imobiliários, e manter a vegetação de cobertura que é 

imprescindível... 

• A alegria da Avenida Vítor Konder  nos finais de semana. 

• o Mercado Público 

• Comercio 

• Av. Beira Rio 

• O mar, praias, Beira Rio, saúde, universidade, mercado público... 

• Posição geográfica para empreendimentos  

• Gosto de um todos, porém sobre a natureza, só existe ainda onde não se pode subir 

com uma patrola, caso contrário seria uma cidade sem nenhuma vegetação.  

• O saco da Fazenda sem prédios  

• Economia  

• Serviços próximos e a Beira-Rio  

• Algo voltado pra incentivar o micro e pequeno empreendedor  

• Beira Rio  

• Iluminação natalina. 

• O Mercado Público e seu entorno 

• Praias 

• Praiais 

• Praia 

• Praias 

• Praias 

• Praia  

• Limpeza  

• Limpeza 

• Praias  

• A economia 

• Clima, praia e opções gastronômicas. 

• Beira Rio  

• Incentivo à cultura musical 

• PRAIAS. 

• A ptoximidade com o mar 

• Tranquilidade  

• Localização 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 
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Outros: 

• a proximidade com centro e a segurança 

• Tranquilidade 

• proximidade e acesso à prestação de serviços de mercado e entretenimento 

• localização 

• Emprego 

• Sua localização 

• À beira rio ser horizontal  

• Grande oferta de comercio e serviços 

• Vista 

• NAO SEI 

• As pessoas, a comunidade, Moro no centro e me sinto relativamente seguro, e 

estrutura que me agrada (serviços, lojas, saúde,etc). 

• Poucos prédios 

• Igreja 

• A qualidade da via na beira rio, a área de lazer daquele espaço e a arborização. 

• comercio 

• Praticidade, tudo é perto 

• area de lazer beira rio 

• Comercio 

• O aspecto paisagístico da beira rio, sem grande adensamento e com bom espaço de 

convivência, estrutura viária, lazer, ventilação e ensolação. 

• PLANO DIRETOR ATUAL 

• Prédios históricos  

• Estar no centro 

• Ainda não somos um amontoado de prédios.  

• a beira rio 

• Comércio/bancos 

• Proximidade 

• Beira Rio 

• Os casarios antigos e edifícios que fizeram parte do crescimento da cidade, como o 

edifício do s Correios que está em situação de abandono total e que fica numa área 

muito privilegiada! 

1%

20%

35%8%

24%

12%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• A Beira Rio sem prédio próximo 

• As melhorias que vem ocorrendo 

• Facilidade de acesso 

• A conservação do Saco da Fazenda com área de lazer, cultura e convivência. Sem 

a construção de edifícios na primeira quadra, Lauro Müller e Victor Konder 

• Estar próxima a mata atlântica, 

• Ruas planas, bairro silencioso.  

• Valorização  

• Direito ao vento e lazer na beira rio 

• A característica de cidade de médio porte... suficientemente desenvolvida com 

oportunidades e duramente preservada... algo que está cada vez mais incerto. 

• Serviços próximos e a Beira-Rio  

• Nada a contento 

• Avenida Marcos Konder 

• O sol na avenida Beira Rio, que não fica escondido pelos prédios com acontece em 

balneário Camboriú 

• Estar perto das coisas 

• Beleza natural das praias e Beira Rio  

• Próximo trabalho. Mas infelizmente está lotado de pedintes e andarilhos  

• Localização  

• Acesso para o restante da cidade e cidades vizinhas  

• Localizacao 

• Proximidade com o centro e estabelecimentos comerciais. 

• Os espaços de lazer da Beira Rio   

• Comodidade 

• Praia 

• Tranquilidade e segurança  

• Praia 

• Estrutura  

• Ocupação horizontal e não vertical 

• Diversas opções de serviços 

• Relativa segurança, se comparado aos demais bairros. 

• Praças  

• Comércio e serviços próximos. 

• Beira rio e molhe 

• Beira Rio  

• Serviços comerciais 

• Infraestrutura urbana e serviços diversos 

• CENTRO - FÁCIL ACESSO AOS SERVIÇOS  

• Tranquilidade 

• O acesso aos serviços 

• Tranquilidade  

• não opinar 

• Comércio  

• Opções de praças 

• Localização  

• tranquilidade 
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Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• Segurança; Povo receptivo e acolhedor; Eventos realizados pelo Município, especialmente a 

Volvo Ocean Race e Marejada. 

• Bom desenvolvimento econômico; Boas opções de lazer e Respeito às Religiões. 

• Praias lindas, qualidade de vida e prosperidade.  

• Compacta, possui praia e mercado de trabalho aquecido. 

• Cidade movimentada, diversificada, alegre. 

• Oportunidades, qualidade ambiental e qualidade de vida. 

• Emprego, comércio e praias. 

• Natureza pessoas trabalho. 

• Povo acolhedor, cidade limpa, belas praias. 

• proximidade das praias, reurbanização da beira-rio e tranquilidade pra morar nas 

áreas próximas à beira-rio. 

• Cidade bem localizada, opções de lazer e natureza próxima da cidade. 

• cultura, proximidade dos serviços, política pública. 

• proximidade do mar, do rio e de grandes centros. 

• Economia. 

• Povo pacífico. Cidade familiar. Relativa qualidade de vida. 

• Limpeza, boa localização e o custo de vida. 

• Qualidade de vida, empregos, turismo. 

• "Povo amistoso, Cidade rica, Desenvolvida". 

• localização - natureza – hospitalidade. 

• belezas naturais, receptividade do povo e segurança. 

• Prática, escolas particulares boas, mercado de trabalho. 

• Educação, praias, localização. 

• Cidade limpa, Boa comida. 

• Cidade linda, limpa e em crescimento.  

• Próximo as praias, a muitas cidades turísticas, cidade plana e comunidade 

acolhedora. 

• Localização; segurança; natureza. 

• Região centralizada - pessoas - cidade promissora. 

• Porto, água e belezas naturais. 

• cidade tranquila, bonita e ótimo clima. 

• Cidade plana, localização estratégica, clima. 

• Limpeza, população e beleza natural.  

• Beleza natural, fácil acesso (aero/Porto), ainda ter muito para crescer.  

• Opções de lazer como a beira rio da fazenda, os brinquedos infantis e as praias. A 

limpeza pública e o cuidado com a cidade nos canteiros centrais das avenidas e 

decoração de natal. 

• Clima, Natureza, Crescimento cidade. 

• Clima, localização e sua população. 

• Limpeza, praias e beira rio. 

• qualidade de vida em relação as demais cidades, segurança (embora necessitamos 

de mais), belezas naturais. 

• Segurança, moradia, educação. 

• Localização da cidade, universidade e relativamente segura.  

• natureza - pessoas – praias. 
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• Beleza das praias, pessoas e resgate cultural. 

• Diversidade no comércio, praias. 

• Clima bom, belezas naturais como as praias, eventos regionais. 

• Localização; futuro e potencial. 

• Futura Guarda Municipal, cresce muito e tem emprego pra quem quer trabalhar. 

• Ainda resta alguma preservação da natureza. A cidade é bonita. Local tranquilo para 

viver. 

• AQUI TEM TAINHA, CLIMA TOP, CIDADE É BONITA. 

• Família, Univali e praias. 

• "Centralização geográfica do Município; Potencial turístico de nossa cidade; 

Preservação do Bioma do Município." 

• Trabalho, localização, tranquilidade.  

• Natureza, praia, infraestrutura urbana.  

• oportunidade de emprego. 

• Cidade bonita, segura, pessoas de bem, praias. 

• Natureza - Qualidade de Vida – Cultura. 

• Qualidade de vida, pouco congestionamento e menor densidade populacional.  

• Cidade limpa e florida, povoamento adequado (não há prédios em exagero como 

Balneário), ainda tranquila para viver. 

• Localização, praias e clima. 

• Sol, natureza e ventilação.  

• Mar praias, Natureza, era pra ser de rápida locomoção .... 

• Clima, localização e natureza. 

• Qualidade de vida. 

• localização, clima. 

• limpeza - obras de melhoria – natureza. 

• Fácil locomoção. Tranquilidade segurança.  

• Natureza, tamanho da cidade e as pessoas. 

• Clima, relevo, porto. 

• União entre o Urbano e a Natureza, com vários cenários distintos e lindos. Custo de 

vida. Pessoas, comunidade muito rica em costumes e educação. Um paraíso. 

• Praias, localização, bc. 

• Cidade litorânea. Elevado nível cultural com 2 universidades de ponta e outras tantas 

se instalando. E perto de tudo já que estamos no centro de 60% do PIB catarinense. 

• Ruas planas, trânsito normal e avenidas floridas. 

• Tranquilidade, beleza, infraestrutura. 

• Cidade limpa, localização privilegiada, proximidade de praias e de um meio rural 

bonito! 

• Tem praias, bons lugares para comer e boas faculdades. 

• Limpeza da cidade, segurança e natureza. 

• Temos praias no quintal de casa. Temos mais espaço verde que muitas outras 

cidades. Temos locais para aproveitar a vida fora de casa/apartamento. 

• Próximo ao mar, aeroporto e porto, tem universidade e ainda não está um caos o 

trânsito. 

• clima, qualidade de vida, oferta de emprego. 

• comercio, praias, localização. 

• Segurança (ainda temos alguma); hospital (ainda aceitável); educação. 

• A natureza exuberante, a alegria das pessoas,  
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• Gosto daqui porque nasci aqui, é uma cidade com qualidades e defeitos como várias 

outras. 

• Mobilidade urbana, natureza na região central e densidade populacional no centro e 

Fazenda ainda controlados. 

• Cidade com ambiente familiar, mas ao mesmo tempo com boa infraestrutura, e 

próxima a outras cidades com também muitas opções. Pessoas agradáveis, em sua 

maioria. 

• Mobilidade urbana, principalmente na beira rio, devido o controle de novas 

contratações. 

• Qualidade de vida/natureza/localização.  

• Limpeza. 

• Mobilidade urbana, meio ambiente natural e cordialidade da população.  

• Cidade pequena, bonita, bem localizada no estado. 

• Cidade plana e a vista litorânea. 

• Beira Rio sem mais construções. 

• Hospitalidade do povo e natureza. 

• "Ainda possuímos liberdade. Temos bastante ventilação no verão, por enquanto." 

• Cidade com poucos prédios no centro e principais bairros, facilitando locomoção; 

centro e principais bairros com bastante vegetação, cuidados com a natureza; 

decoração de natal na Joca Brandão, no centro, na igreja...a magia do Natal.  

• 1. Natureza 2. Limpeza da cidade 3. Sensação de Segurança. 

• belezas naturais, povo. 

• Localização, qualidade de vida e natureza. 

• Natureza, pessoas e beleza. 

• cidade pequena, contudo, possui todas as estruturas necessárias para se viver bem/  

• "As pessoas." 

• Beleza natural, infraestrutura, custo de vida. 

• A paisagem. 

• Bem localizada. 

• Perto do meu trabalho. 

• Beleza. Facilidade de comércio. Locomoção.  

• PLANO DIRETOR ATUAL, QUALIDADE DE VIDA, POPULAÇÃO POSITIVA. 

• Natureza, povo hospitaleiro, grandes eventos náuticos. 

• praia, sossego, família. 

• As pessoas, clima, praia.  

• Ssssss. 

• Cidade organizada, limpa 

• "Ser uma cidade plana. Ter uma beira rio com muitas opções de lazer, restaurantes, 

etc. Qualidade de vida muito boa". 

• Povo unido, mobilidade urbana, cidade limpa. 

• Natureza linda, população amável, baixo índice de poluição.  

• Itajaí tem ainda muitas áreas verdes, a cidade é calma e tranquila. 

• Limpeza, praias e natureza. 

• Oportunidades.... infra estrutura.... pessoas. 

• Oportunidades.... infra estrutura.... pessoas. 

• História, natureza e ser ponto estratégico para o comércio.  

• Pessoas maravilhosas, trabalho e lazer. 

• Qualidade de vida, Natureza e Pessoas.  
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• Pessoas. 

• comunidade, natureza, mar. 

• Boas Escolas e Universidades Particulares, Belas praias e Potencial de Crescimento 

econômico 

• Cidade plana limpa, clima agradável. 

• Qualidade de vida, proximidade das minhas atividades e beleza natural. 

• Economia, limpeza, desenvolvimento humano. 

• Localização geográfica, praias e Parques (Atalaia e Alessandro Weiss). 

• Praias e beleza natural, localização privilegiada (Balneário Camboriú ao lado).  

• LOCALIZAÇÃO, PROSPERIDADE COMERCIAL E NATUREZA. 

• Qualidade geral, limpeza, locomoção. 

• Clima, ao lado do mar, acesso a aeroporto e principais estradas e estrategicamente 

disposta em relação a outras cidades do Estado. 

• Fácil acesso a outros centros urbanos, belezas naturais e eventos anuais. 

• Respeito à natureza, localização no Estado e relativa tranquilidade. 

• "Cidade evoluída, Preços justos (Imóveis)". 

• Calmo e pessoas acolhedoras.  

• Linda, praias, amizades. 

• Natureza, empreendedorismo, diversidade de ambientes (Beira Rio, Brava, 

Cabeçudas, Mercado Público, Marina). 

• Prosperidade, natureza e organização. 

• Beira Rio e ciclovia e praias. 

• Economia, limpeza da cidade e área da Beira Rio. 

• Natureza, localização, povo. 

• Cidade limpa. 

• No momento está difícil ter pontos positivos com essa administração incompetente. 

• trabalho, gastronomia e praças. 

• A hospitalidade do povo, a estrutura da cidade e a estrutura educacional.  

• Qualidade de vida, estrutura de cidade grande, ritmo de cidade pequena. 

• Qualidade de vida, próximo ao mar e localização geográfica.  

• Tranquilidade, posição geográfica e beleza da natureza que poderá ser realçada. 

• Tranquilidade, beleza, convívio. 

• Baixo custo, População agradável, clima agradável. 

• Clima. Paisagens naturais. O fato de a cidade ser plana facilita a mobilidade.  

• Seguro, limpo e ser no litoral. 

• Localização Natureza Negócios. 

• Praias, simpatia das pessoas, localização geográfica, perto das cidades importantes 

do Estado. 

• Qualidade de vida, limpeza, tranquilidade. 

• Praia, sem prédios altos, centro da cidade. 

• Cosmopolita/ Bom Comércio/ Natureza. 

• Localização, cidade natal, praias. 

• Cidade limpa, organizada e bonita. 

• Trabalho, natureza, família. 

• Praias, localização estratégica no estado. 

• Praias e pessoas. 

• Qualidade de vida num todo, a nível de Brasil, é uma das melhores cidades, ja escutei 

isso de pessoas de vários locais do país.  Outro ponto positivo são as pessoas, por 
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ser litoral, o pensamento das pessoas é mais aberto. Eu como surfista amo a praia, 

porém sei que isso é apenas uma coincidência da cidade, não foi feito algo para ser 

ter ela. 

• "Cidade de potencial, Estrutura, Pessoas" 

• Fácil acesso, litoral.  

• Localização, clima e desenvolvimento do município. 

• Qualidade de vida, segurança e lazer com crianças. 

• Clima, emprego e qualidade de vida. 

• Natureza, desenvolvimento e segurança. 

• Cidade onde nasci. 

• Qualidade de vida, natureza, serviços. 

• A beleza natural da Beira Rio, Cabeçudas, ser plana, facilidade de fazer tudo a pé.  

• Poder fazer tudo a pé, passear na Beira Rio, atividades ao ar livre.  

• Fácil acesso, mobilidade, povo. 

• LOCALIZAÇAO, RIO, PRAIA.  

• Natureza exuberante, cosmopolita e prospera.  

• Urbanização, serviços básicos de saúde e área verde. 

• Família, amigos, localização. 

• Economia, mobilidade, localização.  

• Pessoas, comunidade, beira rio.  

• "Cidade limpa, Educação, Saúde". 

• cidade tem de tudo, lindas praias/natureza, economia aquecida. 

• Tranquilidade independente de época, qualidade de vida pra toda família.  

• NOSSA CIDADE REALMENTE JÁ FOI MUITO MELHOR PARA VIVER. 

• Estrutura de saúde, áreas verdes, música. 

• Praias, vida urbana na medida e algumas oportunidades de contato com a natureza. 

• Serviços próximos, a Beira-Rio e praias. 

• Não tenho opinião formada. 

• natureza, vegetação, mar. 

• A história, a gastronomia e o folclore. 

• Cidade acolhedora, próspera, bem localizada. 

• "✅humildade do ar ✅comércioU a i ✅concirrencia". 

• Praias limpo locomoção.  

• Cidade em expansão com grande perspectiva para crescimento turístico e de 

habitação. Possui cuidados em relação a cultura e lazer, porém, ainda sendo 

implantados ou engatinhando para o mesmo. Praias e paisagens lindas. 

• Localização geográfica. 

• Lugar, pessoas, natureza. 

• É um bom lugar para se viver, mas precisa de segurança. 

• Localização estratégica. 

• Cidade com uma natureza ímpar, minha cidade natal, cidade com qualidade de vida. 

• Praia, Comunidade e Localização da Cidade (fácil acesso a todo o estado). 

• As pessoas. As praias e o custo de vida.  

• Economia, mobilidade, localização.  

• Natureza, serviços e praias.  

• Apesar dos problemas, ainda é uma cidade segura; as belezas naturais; e a 

economia. 

• Segurança, tranquilidade e proximidade com lugares que frequento. 
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• Qualidade de vida referente a lazer, mobilidade moderada segurança.  

• Localização Segurança Natureza. 

• clima, natureza, tamanho da cidade. 

• O clima, a cidade é ventilada. Área de lazer da Beira-Rio que bate sol a qualquer 

hora. Não há grandes concentrações de carros, o trânsito ainda flui. 

• Receptividade, urbanização do centro e festividades. 

• Proibição de construção de prédios altos na beira rio. Av. Beira Rio. O cuidado com 

a natureza. 

• Clima, localização próxima da praia.  

• Cidade tranquila, perto da praia, tudo é perto. 

• natureza, serviços oferecidos à sociedade e qualidade de vida. 

• Trânsito relativamente tranquilo, beleza natural.  

• Cidade limpa, povo acolhedor, clima agradável.  

• Cidade Plana e Limpa no Centro.  

• Qualidade de vida, natureza e baixa violência.  

• Localização, natureza e  

• Limpeza, qualidade de vida.  

• Infraestrutura.  

• Natureza, união e solidariedade. 

• Localização e a natureza do local. 

• A beleza da cidade, potencial de crescimento, e a natureza, que inclusive deve ser 

barrado qualquer autorização para desmatamento, retirada de morros, como o que 

ocorre ao lado da secretaria de educação e câmara de vereadores na Av. Abraão 

João Francisco.  

• Fácil acesso, parcão, próximo ao aeroporto de Navegantes. 

• Segurança tranquilidade paz. 

• É bom viver em Itajaí, mas como toda cidade há muito o que fazer para melhorar. 

• "Cidade tranquila". 

• Clima, praia. 

• Limpeza, praias e praças. 

• Qualidade de vida, oportunidades de crescimento pessoal e profissional, lazer. 

• Contato com a natureza, praias e as pessoas. 

• Estar perto do mar e natureza, saúde pública e comunidade. 

• Belezas naturais, Praias e localização estratégica em nosso estado. 

• Natureza, comodidade e boa condição de mercado. 

• Natureza praias Negócios. 

• Ar puro, segurança e saúde pública. 

• Infraestrutura, pontos turísticos e a tranquilidade. 

• Localização. 

• "Cidade ainda pequena, Próximo a tudo, Relativamente calma". 

• praia localização infra estrutura t3mos de tudo aqui. 

• "Cidade que te oferece tudo o que você precisa, não há construções na área da  beira 

rio, o que  acho importantíssimo para a manutenção da beleza da cidade. Além de 

(na região onde moro) ser uma das mais seguras. " 

• Natureza exuberante, pessoas gentis e Trânsito justo. 

• Localização, relevo, praias. 

• Praia por favor cuidem, Beira Rio. 

• A avenida Beira Rio não ter prédios, cidade de oportunidade, Porto.  
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• Praias, arborização, trânsito relativamente leve. 

• Sem tantos prédios nas praias, beira rio com espaço, claridade. 

• Cidade calma, próximo natureza, qualidade de vida. 

• Tudo está perto/ao meu alcance; Praias; Oportunidades (trabalho, crescimento, 

turismo, atividades de lazer). 

• Praia, localização e clima. 

• Praia, segurança e as pessoas. 

• Praça Beira Rio, Praias e Calçadão Beira Rio.  

• "1-Cidade com praia de surfe noturno. 2- Gastronomia na beira rio. 3- segurança em 

relação a assaltos". 

• Hospitalidade, Lazer, Oportunidades. 

• Praias belas, excelente comunidade, proximidade de BC. 

• Limpeza, cultura e empregos. 

• Segurança, clima e tranquilidade. 

• Pessoas, posição geográfica, praias. 

• Cidade limpa, com infra estrutura e relativamente calma. 

• Acesso as capitais do sul, emprego e renda. 

• Mobilidade, povo ordeiro, praias. 

• cidade limpa, segura e bastante cultural. 

• É linda, as praias são limpas, à beira rio ainda está preservada, os restaurantes, as 

pessoas.  

• Qualidade de vida, praias e segurança. 

• Cidade que nasci, onde ganho o meu dinheiro, povo bom! 

• As pessoas, natureza e deslocamentos mais fáceis. 

• Praias. 

• Infraestrutura. Vegetação. Natureza. 

• Centro urbano, proximidade com a natureza e grande quantidade de serviços 

privados. 

• Segurança, economia saudável, ambiente relativamente preservado. 

• Opções de trabalho / natureza / pessoas. 

• Povo, natureza, qualidade de vida. 

• Qualidade de vida; tranquilidade e festividades. 

• Localização.  

• Preservação ambiental.  

• Economia razoavelmente dinâmica e boa localização geográfica. 

• Não sei. 

• É linda. 

• Cidade pequena, bonita e de fácil acesso a outros centros importantes da região.  

• Mobilidade e ocupação do solo controlada, ao contrário de Balneário Camboriú. 

• Natureza, povo e praias. 

• Cidade bonita, limpa e com boa atividade econômica. 

• Organização, educação da população e natureza próximo a cidade. 

• Nenhum.  

• Cidade relativamente organizada, com boas áreas recreativas, lazer e práticas 

esportivas ao ar livre e natureza. 

• Tem praia, boas opções de entretenimentos e relativo sossego. 

• Praias. 

• Natureza, Segurança e Qualidade de vida.  
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• Cidade tranquila, povo hospitaleiro e arborizada. 

• Localização, trabalho. 

• Segurança/ oportunidades/ natureza.  

• "Acesso a rodovias e aeroporto, Opções de praias, Beleza da cidade" 

• Cidade boa localização. Bom comércio. Praias. 

• Praia, beira rio, shopping. 

• Natureza. Custo de vida e economia emergente. 

• Praia da Atalaia molhe e igreja.  

• Povo. 

• Qualidade de vida. 

• Posição geográfica, o carinho e gentileza das pessoas que ainda assim batalham por 

uma cidade melhor, e o clima sempre agradável!  

• Contato com a natureza; baixa poluição; eventos públicos na beira rio. 

• Qualidade de vida, tranquilidade, segurança. 

• Beira Rio com sol o dia todo, Beira Rio linda do jeito que está hoje, e revitalização da 

cidade a Beira do Rio. 

• Tudo. 

• Qualidade de Vida, proximidade dos locais, acesso a saúde. 

• qualidade de vida, próximo ao mar, segurança. 

• "✅humildade do ar ✅comércioU a i ✅concirrencia" 

• Qualidade de vida, cidade organizada e limpa, belas praias. 

• Praia.  Comercio. Hospital. Upas. 

• Praia. Emprego. Comercio. 

• "1. SER DO LADO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. 2. SER UM LOCAL ONDE A 

VIOLÊNCIA AINDA NÃO TOMOU CONTA. 3. TER PRAIAS." 

• emprego e diversificação. 

• Tranquilidade, clima, investimento. 

• Trânsito calmo, saúde pública bem atendida e educação infantil de alto nível. 

• Qualidade de vida; localização, habitação. 

• Povo, praias e sossego de noite e fins de semana. 

• Calmaria, áreas de lazer público bons, praias limpas. 

• Tamanho da cidade, proximidade com a natureza, proximidade com vias de acesso. 

• Emprego, praia, bem localizada. 

• Cidade com belas paisagens, com uma boa infraestrutura e com segurança.  

• Emprego, escola, Segurança.  

• Mas ciclovias calcadas melhores segurança. 

• Praias praças vegetação. 

• Cidade tranquila, litoral agradável e bem cuidado. Eu vejo nossos políticos 

preocupados em achar soluções que melhore nossa maneira de viver. Isso são 

pontos que me fazem gostar muito de Itajaí... 

• Praia. 

• "Comunidade, Clima, Praias." 

• Economia. 

• Desde 1987, Amizades, clima proximidades de grandes cidades. 

• GOVERNO.  

• Impa, comércio restaurantes. 

• opções de mercados e afins, acessibilidade entre bairros, praia. 

• Tranquilidade, gastronomia e natureza. 
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• "Cidade limpa, Povo hospitaleiro, Praias" 

• Mar, as pessoas, localização dentro do estado (próximo de Joinville, Florianópolis e 

Vale Itajaí) 

• Localização, pouca violência urbana e comunidade  

• Cidade universitária, turística e linda. 

• Cidade pequena. 

• Urbanização, limpeza e qualidade de vida. 

• "1) Pessoas de bom convívio. 2) Cidade extremamente limpa e bem cuidada pelas 

equipes de Limpeza Urbana. 3) As Festividades muito bem organizadas." 

• Emprego, desenvolvimento e educação. 

• "Povo, comércio, planicidade" 

• Praias limpas vegetação e ainda segurança. 

• Qualidade de vida, natureza e desenvolvimento. 

• Cidade Grande com áreas cidade pequena, proximidade com grandes centros, 

centro muito bonito. 

• Natureza. 

• clima, praia. 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• Mobilidade Urbana; Transporte Público e Saúde. 

• Educação; Saúde e Transporte Público. 

• Mendigos, sujeira e maior atuação da prefeitura.  

• Desenvolver o turismo, ampliar atendimentos na rede pública de saúde e melhorar a 

infraestrutura das escolas públicas. 

• A prefeitura adotar o padrão para cego em todo o centro, permitindo que o 

proprietário faça a adequação da calçada e após um período a prefeitura executar a 

obra e diluir na taxa do IPTU do ano seguinte. 

• fluxo viário, incentivos a indústrias nas áreas entre a zona rural e urbana, lazer nos 

finais de semana (atrações culturais). 

• Menos barulho na noite do centro de Itajaí, principalmente próximo ao mercado 

público. 

• Mobilidade urbana, saúde e segurança. 

• TRÂNSITO (CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS), POIS ALTERAR RUAS NÃO AJUDA, 

SE CONTINUAR COM OS CRUZAMENTOS E ROTATÓRIAS; MAIS PONTOS 

TURÍSTICOS; INCENTIVO AO LAZER E A GASTRONOMIA. 

• mobilidade urbana, arborização das ruas e criminalidade. 

• Melhorar o zoneamento para não liberar qualquer atividade (prédios ou indústrias) 

em qualquer lugar da cidade, garantir o desenvolvimento equilibrado da cidade, com 

a preservação ambiental e possibilitando às pessoas qualidade de vida. 

• participação popular, infraestrutura dos bairros, transporte público. 

• deixar a cidade mais acessível e arborizada, mais humanizada. 

• Calçadas. 

• Mobilidade urbana. Saúde. Educação.  

• Mobilidade Urbana, Segurança e a Comunicação com a População. 

• Disponibilizar mais exames para a população. 

• "Insegurança, Saúde inexistente, Educação horrível" 
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• "falta de infra estrutura turística - não incentivar e/ou melhorar os espaços turísticos, 

ex. o molhe/praias/farol de cabeçudas (onde já se viu esconder um espaço daquele 

das pessoas - falta de investimento na cultura/lazer/educação e turística". 

• trânsito, acessibilidade e saúde.  

• Iluminação, segurança pública, trânsito  

• Mobilidade urbana, controle da ocupação irregular, impostos 

• Ônibus bairro Vila, ônibus Vila bairros, sem passar por essas paradas horrorosas que 

temos que ficar muito tempo esperando o próximo Ônibus, e mais ciclovias para 

incentivar o ciclismo.  

• Segurança, trânsito e calçadas.  

• Trânsito, saúde, creches, etc. 

• transporte público; acessibilidade; áreas de lazer. 

• Transporte público. 

• Centro da cidade, segurança e trânsito. 

• "A coleta do lixo deveria ser feita com auxílio de contêiner, esses distribuídos por 

toda cidade, centro e bairros para que os moradores depositem seus lixos, assim 

evitaria a sujeira constante que vemos em muitas calçadas em função de animais 

não só de rua que acabam furando os sacos em busca de alimento. Deveria ser feito 

um trabalho longo de orientação para o trânsito, não somente de veículos, mas 

também de ciclistas e pedestres. É comum observar bicicletas andando em sentido 

contrário nas vias, nas calçadas e utilizando a faixa de pedestre que como o nome já 

diz é para pedestres e não para ciclistas o que facilmente pode causar acidentes. 

• A área do centro de eventos é um local público e como o nome já diz deveria ser 

aberto ao público para qualquer atividade. Se existe problema de vandalismo que 

sejam colocados seguranças para protegerem a área e usuários". 

• Educação mercado público que é mal cuidado e restaurantes ruins. 

• Parar de fazer obras públicas sem fins eleitorais futuros. 

• A infraestrutura: estradas, transporte público, fluxo. Planejamento de crescimento: 

enterrar os fios, incentivar o empreendedorismo e o investimento na região. Trazer 

mais turismo: criar pelo menos 3 atrações bacanas: Museu oceanográfico, teleférico 

da beira rio até lá, via gastronômica no molhe. 

• O trânsito de veículos na região do centro, próximo ao porto e na saída para 

balneário. Não há opções de rotas alternativas para o deslocamento. 

• Cultura, pavimentação estradas, áreas rurais. 

• Trânsito, segurança e serviço público mais enxuto e eficiente.  

• Arborização, mendigos e trânsito (ferry boat). 

• mais opções de lazer aos cidadãos, melhor infraestrutura nas estradas/ruas, mais 

incentivo à cultura, melhoria no transporte urbano. 

• Crescimento ordenado, saúde, abordagem dos idiotas que andam com som alto nas 

madrugadas. 

• Segurança, Saneamento básico, saúde  

• saúde -segurança - assistência social. 

• Segurança péssima! Mendicância nos semáforos, mobilidade e calçadas. 

• Diversidade de uso nos bairros, mobilidade e espaços de lazer. 

• Oferecer mais segurança aos bairros, ampliar o horário de funcionamento do 

comércio principalmente no centro, deixar o semáforo mais tempo aberto para os 

pedestres visto que só tem 10 segundos para o pedestre atravessar na frente da 

Univali. 

• Integração com a região; sistema de transporte público e mobilidade. 
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• Mais investimento em segurança e mobilidade urbana. 

• Preservação do que ainda temos de natureza. Acessibilidade. Transporte público. 

• TINHA QUE TER MAIS POLICIAL, TIRAR A BURAQUEIRA DAS RUA, E TIRAR OS 

RADAR. 

• Divulgação da coleta seletiva, proteção dos animais e saúde.  

• "Melhorar a exploração do Potencial Turístico do Município, melhorando a 

divulgação, o acesso e o atendimento ao Turista; Melhora do Transporte Público: 

Implantação de uma segunda empresa de transporte, objetivando promover a 

concorrência e realizar um planejamento para a diminuição do tempo de espera no 

ponto de ônibus; Incentivar a implantação de empresas e a diversificação da 

economia, promovendo o aumento de empregos.   " 

• Trânsito, urbanização, acessibilidade. 

• mobilidade urbana, infraestrutura urbana, proteção ambiental.  

• Trânsito. 

• Ciclovias.  

• Mobilidade Urbana - Educação (mais creches) – Saúde. 

• Proibição de grandes construções (prédios altos). 

• Proibir grandes construções, proibir construção em morros criar mais parques 

municipais. 

• Mobilidade, saneamento e calçadas.  

• Segurança, ciclovias e trânsito.  

• Locomoção, serviço público, Educação e esporte.  

• trânsito, acessos. 

• Segurança.  

• educação, trânsito e planejamento. 

• tirar excesso da fiação - iluminação - limpeza do rio para práticas náuticas. 

• Mais linhas de ónibus. Melhores calçadas. Ciclovias.  

• Segurança, saúde e mobilidade. 

• Arborização, proteção natureza, conter imigração. 

• 1. Trânsito...2. Maior número de árvores pelas ruas....3. melhor exploração 

turística/cultural, principalmente nos finais de semana (ex. Feirinha de artesanato aos 

moldes da feira da Ordem de Curitiba, aos domingos,). 

• Trânsito, saneamento, educação.  

• Atenção ao contribuinte com todas as calçadas feitas corretamente. Inteligência dos 

administradores para quando interromper o trânsito, fazer desvios alternativos bem 

antes, evitando os estrangulamentos. Impedir construções rente ao passeio, porque 

sempre surge um de última hora. 

• Cuidar melhor das academias ao ar livre, sinalizar melhor essas áreas e melhorar o 

calçamento das ruas onde estiverem danificados. 

• Proteção a natureza, proteção das nascentes de água, menos Edifícios. 

• Calçadas e ruas da Fazendinha, em particular a Rua Abraão Bernardino ??? onde 

fica a escola Guilhermina Buchelle; Cuidar da questão da infiltração de água no solo, 

reduzindo a área de ocupação "impermeável" nas novas obras; medidas e,/ou obras 

para melhorar a circulação do tráfego, sem o que em poucos anos a situação chegará 

a um impasse... 

• Privatização do porto. Trânsito. Mais ônibus.  

• Transporte coletivo, incentivo ao empreendedorismo(inova) e educação. 

• Segurança. Saúde. Educação. 
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• Arborização e áreas de lazer que dêem gosto de vivenciar, como a beira rio e o 

caminho das praias atalaia, cabeçudas. 

• mobilidade, assistência social, saúde. 

• “Xxx” 

• Transporte público; áreas verdes; trânsito. 

• A orla do Saco da Fazenda com a retirada do lixo e a revitalização da pequena 

prainha situado entre as ruas Tubarão e Lages.  

• Segurança pública, trânsito, diminuir o gasto com agregados políticos. 

• Incentivar a construção de prédios e comércios, bem como disponibilizar serviços 

públicos, nas áreas periféricas, de modo a melhor distribuir a ocupação do solo. 

• Saúde pública, transporte e segurança, a cidade está muito violenta, cheia de 

"malacos", não dá pra sair à noite a pé com a família pra ir a um restaurante sequer 

ou dar uma volta. 

• Investimento maciço em infraestrutura de água e esgoto. 

• Segurança/mobilidade/educação.  

• Mobilidade. 

• Segurança pública, educação e emprego.  

• Trânsito saturado, poucas ciclofaixas, poucos eventos. 

• Políticos.  

• "Beira Rio, sem mais construções. Menos prédios. Mais um hospital." 

• Crescimento desordenado. 

• "Segurança, Mobilidade para quem quer pedalar, Melhoria das vias, pois este asfalto 

que existe e forma como e colocado é muito ruim." 

• Segurança nas ruas; novos caminhos - asfalto - para se deslocar para cidade de 

Balneário Camboriú, rotas alternativas no centro, nos bairros, evitando 

congestionamento de carro; melhorar transporte de ônibus. 

• Transporte coletivo, gestão pública desburocratizada, mais espaços verdes para 

lazer ao ar livre, programação de eventos no molhe. 

• mobilidade urbana, aumentar áreas de lazer pela cidade, melhora das calcadas e 

mais ciclovias 

• Segurança, trânsito e saúde. 

• Mobilidade urbana principalmente incentivar o uso de biscicleta, proibição de 

construção na beira rio é limitar as construções no centro.  

• segurança pública, ciclovia, lixeiras na cidade. 

• "Segurança mobilidade urbana." 

• Limpeza das ruas, sistema viário, transporte coletivo. 

• A proteção ao meio ambiente. 

• Planejamento de crescimento. 

• Governantes.  

• Segurança. Trânsito. Calçadas.  

• Segurança, Trânsito, Arborização. 

• Incentivo ao Turismo, incentivo à área de gastronomia na Beira rio, melhorar a 

segurança pública. 

• transporte menos poluente, modernização. 

• Segurança, educação, saúde.  

• “Sssss” 

• Mais policiamento, mais ciclovias. 

• "Calçadas, Tráfego, Mobilidade " 
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• IPTU mais baixo, menos cabide de emprego na prefeitura, mais áreas de lazer no 

centro e fazenda 

• Segurança, qualidade das ruas (muito buraco), vias de acesso à cidade 

(principalmente a do trevo de Brusque.  

• Trânsito para os bairros nas horas de pico é intenso, dificulta a mobilidade urbana. 

• Segurança, meios de transporte e trânsito. 

• Saneamento...segurança, esporte e educação. 

• Saneamento...segurança, esporte e educação. 

• Via portuária, mobilidade urbana com viadutos e avenidas amplas e rápidas.  

• Segurança, saúde e moradia. 

• Instalação de empresas (emprego), Trânsito (necessidade da via portuária e 

melhorar acesso e saída através da BR 101, trevos saturados), Transporte Coletivo 

e Ciclovias. 

• Segurança, trânsito. 

• segurança, saúde, transporte. 

• Mobilidade Urbana (Principalmente entrada e saída da cidade); Postes urbanos com 

fios prejudicando a beleza da cidade; regularizar e expandir ordenadamente os 

bairros no entorno da Rodovia Antonio Heil. 

• Arborização, um plano de lei de silêncio para o Centro de Eventos que perturba os 

vizinhos em dias de shows e melhorar a coleta de lixo na beira rio até os molhes.  

• Trânsito. 

• Mobilidade urbana, igualdade social, educação pública. 

• Arborização urbana, vias e calçadas mais largas e saneamento básico. 

• Trânsito, assistência social e planejamento urbano (urbanismo).  

• MOBILIDADE, ESTRUTURA VIÁRIA E OCUPAÇÕES IRREGULARES. 

• Transporte público, iluminação pública, centros de lazer. 

• Trânsito, pedintes, Porto, não permitir construção de edifícios na Beira Rio ou 

proximidades... 

• A utilização de espaços públicos com maior número de mobiliário urbano, a utilização 

de edifícios antigos/ históricos para eventos culturais com mais frequência, bom 

senso na hora de criar IN, e fazer cumprir leis, não deixando restaurantes como o 

Sagrado na Beira rio construir no recuo e usar quase  100% do terreno, enquanto 

não pode-se nem mesmo construir uma lixeira no que seria a linha de muro. 

• Aproveitamento do potencial náutico, acesso aos parques municipais, construção de 

mais bibliotecas públicas e privadas. 

• "Gov pensando mais na população, incentivo às indústrias" 

• Segurança e limpeza. 

• Transporte saúde acessibilidade.  

• Calçadas, iluminação pública, esportes. 

• Ciclovias, transporte urbano e muito mais árvores. 

• Segurança Vida noturna e turismo. 

• Lei de zoneamento mais clara, Famap mais eficaz e despoluição do Saco da 

Fazenda. 

• Trânsito, segurança. 

• Esgoto nas ruas. 

• Trocar o prefeito, trocar a maioria dos vereadores e colocar gente competem para 

administrar a cidade. 

• atividades culturais, esportivas. 
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• A mobilidade urbana, implantação de elevados e mais opções de lazer. 

• Segurança, poluição de rios e praias, mobilidade urbana. 

• Segurança, trânsito e educação. 

• "Uma prefeitura menor e mais enxuta; Retirada do porto de Itajaí (enfeia a cidade) 

(Façam parceria com Navegantes); Eletricidade a céu aberto". 

• Segurança, infraestrutura, iluminação. 

• Trânsito, violência, transporte público. 

• Sinaleira funcionarem de forma coordenada. Ciclovias. Controle das construções nas 

encostas. dos morros. 

• Segurança, Saúde e Arborização.  

• Segurança transporte integrado Vida noturna. 

• Violência urbana, arborização, transporte público  

• Plantar mais árvores, melhorar o transporte coletivo e o saneamento básico. 

• Trânsito, acesso as escolas, calçadas.  

• Mobilidade geral/ sinalização/ melhorar o cheiro do mercado público (peixe). 

• Trânsito urgente, segurança, incentivar turismo e empresas. 

• Trânsito, segurança e imóveis desocupados. 

• Preservação ambiental, não verticalização da praia brava norte, ciclovias 

• Turismo, na minha opinião se explora muito mal o fato de estar ao lado de BC, 

precisaríamos criar mais atrativos para os turistas, como exemplo, melhora e 

ampliação do Mercado Público, também precisamos melhorar de forma urgente a 

mobilidade na cidade, porém com grandes obras, principalmente elevados e viadutos 

em pontos extremamente estrangulado no Trânsito, como exemplo cruzamento, 

Marcos Konder com Joca Brandão e Contorno Sul, precisamos parar de tomar 

medidas paliativas. 

• Mais linhas de transporte urbano, mais festividades públicas, extinção de cargos 

públicos comissionados para equilibrar a receita do município com concurso de 

gestores graduados, especialistas e competentes incluindo no edital do concurso 

entrevista com psicologia organizacional e revisão de perfil para o cargo. 

• Incentivo a empresas de grande porte para geração de empregos, implantação de 

um sistema de gerenciamento de resíduos avançado, como por exemplo a geração 

de energia por meio da queima de resíduos, como acontece em países como a 

Noruega e Dinamarca. Outro ponto a se melhorar é a segurança. 

• "Arborização, Ordenamento viário, Transporte público" 

• Ciclovias, calçadas, saúde. 

• Mobilidade urbana, incentivo a verticalização em regiões centrais não atingidas por 

enchentes e segurança pública. 

• Trocas do playground das áreas de lazer dos bairros por outros mais seguros; maior 

número de ônibus nos bairros com menor tempo de espera dos mesmos; melhorar 

acessibilidade dos calçamentos da cidade. 

• Cultura, educação e mobilidade. 

• Trânsito, trânsito e trânsito. 

• Segurança, trânsito, lixo nas ruas. 

• Passeios públicos, arborização urbana, trânsito.  

• Estabilização do fornecimento de energia elétrica, despoluição dos canais e dos 

mangues, calçamento nas ruas em torno do teatro municipal e SIS. As calçadas estão 

degradadas ou ausentes.  

• Energia elétrica, melhorar saneamento básico, melhor conservação do Teatro 

Municipal e entorno.  
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• Educação no trânsito de bicicletas, proibição de bicicletas andando sobre calçadas, 

fiscalizar bicicletas na contramão. 

• Sinalização, educação, saúde.  

• ASFALTO É DE 20 ANOS ATRAS... ESTÁ TODO EM FRANGALHOS... BURACOS 

EM TODAS AS RUAS... E BURACOS QUE ESTÃO ALI A MAIS DE 10 ANOS SEM 

UM REPARO. RUAS TOTALMENTE IRREGULARES E COM VARIOS BURACOS 

PROFUNDOS.   

• Mobilidade, áreas de lazer e segurança no trânsito.  

• Segurança no trânsito (rever alguns cruzamentos e faixas de pedestres ou a ausência 

destas em alguns locais), saúde secundária e terciária, transporte coletivo.  

• Trânsito, concentração de edifícios nas áreas centrais, segurança, postos policiais e 

de marinha. 

• Saúde infantil, trânsito, viadutos.  

• Policiamento, mais placas de sinalização e localização.  

• "Segurança, Mobilidade urbana, esporte e lazer". 

• Trânsito afogado, cuidado com o Rio Itajaí açú e mirim, lazer nos bairros. 

• Osvaldo Reis, Rua Brusque principalmente horário de pico. 

• "Segurança/Saúde / Educação e Cuidados com a Natureza. 

• Precisamos Investir para melhorar a Consciência do Povo Itajaiense sobre o 

Desmatamento nas nossas Matas acabando com nossas nascentes e a Sujeira e 

Poluição dos nossos Rios e Nossas Praias.  

• Fiscalizar o uso indiscriminado de Venenos na Agricultura que envenena também 

nossos Animais Silvestres e por consequência também nossos Mares". 

• Ciclovias, segurança, trânsito. 

• Mobilidade Urbana Urgente, Conservação da Brava Norte e Canto do Morcego e a 

implantação de Parques Naturais / Unidades de Conservação de forma efetiva. 

• Calçadas, trânsito e segurança (nos molhes do Atalaia e próximo da pista de skate 

da Beira-Rio o consumo e venda de maconha é frequente). 

• As calçadas. Mais ciclovias. Educação e respeito às leis de trânsito. 

• calçadas, trânsito locomoção, segurança. 

• A falta de reciclagem de lixo, o trânsito falta ciclovia e aumentar a fiscalização no 

meio ambiente e limpeza das ruas. 

• Ciclovias, trânsito, poderia ser mais verde.  

• "✅mobilidade dos pedestres e bikes ✅sinalização ✅saúde " 

• Decreta área turística como pontos bairro fazenda cabeçudas e praia brava mais 

lazer como praças e passeio.  

• Imersão da cultura em forma de arquitetura e espaço; Novas ideias de educação, 

saindo da caixa do pensamento tradicional e oferecendo mais oportunidades para 

quem estuda; Utilização do espaço público como distribuidor da mobilidade de forma 

inteligente. 

• Segurança, mobilidade urbana, saúde. 

• sistema público, terrenos baldios, moradores de ruas. 

• Muita coisa precisa melhorar. 

• Cobrança de impostos ABUSIVA (IPTU). 

• Saúde, trânsito, educação. 

• Trânsito, segurança e ciclovia. 

• A pavimentação das ruas. A qualidade da água e a sinalização orientando a direção. 

• Saúde infantil, trânsito, viadutos.  
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• Trânsito, calçadas mais regulares e limpeza.  

• Mobilidade urbana; desburocratização do serviço público; segurança pública. 

• Avaliação dos serviços municipais assim que realizados. Incentivo para melhorar 

calçadas. Trânsito com rotas inteligentes para desafogar nos horários de pico. 

• Segurança, infra estrutura referente a saneamento, qualidade dos passeios públicos.  

• Urbanização Turismo Rodovias. 

• trânsito, educação, cultura. 

• Segurança, infra-estrutura nos bairros, educação.  

• Novidade urbana, transporte público e saneamento dos bairros. 

• Trânsito, creches e limites de construção. 

• Trânsito, estrutura para bicicleta e segurança pois há muitos assaltos no Centro.  

• Mais espaço nas ruas, mais espaço nas calçadas, mais arborização no centro. 

• trânsito, segurança e cultura. 

• Segurança, segurança, segurança.  

• Segurança, saúde e educação.  

• Mobilidade, sinalização das ruas, mais lombadas eletrônicas, segurança pública na 

Beira Rio, molhe.  Retirada dos vendedores ambulantes do calçadão e Beira Rio.  

• Trânsito, ciclovias e arborização.  

• Segurança, habitação e mobilidade urbana. 

• Segurança. Em toda cidade existem pessoas dormindo nas ruas, pedindo nos sinais. 

Está de mais essa situação. 

• Mobilidade urbana.  

• Segurança pública, acessibilidade e educação. 

• As pessoas que aqui moram, as opções culturais e o trânsito.  

• Instalação de empresas, arborização nas ruas, inclusive com incentivo para que a 

própria população o faça e não autorização para desmatamento, derrubada de 

morros... 

• Trânsito, buracos nas ruas e iluminação da beira rio.  

• Saúde saneamento controle enchentes.  

• Ciclovias, arborização e cuidados com o meio ambiente.  

• Iluminação pública, segurança e menos prédios. Mais barzinhos com música ao vivo. 

• Segurança (muitos moradores de rua), asfalto, trânsito. 

• Segurança, pedintes nos semáforos, cheias com as chuvas. 

• mobilidade urbana, lazer e projetos de cultura, política de conscientização da 

população para reuniões de bairros, politicas de conscientização SUS nas escolas. 

• Segurança, mobilidade e educação. 

• Melhorar a preocupação com o nosso patrimônio natural e cultural. 

• Segurança nas ruas, mais áreas de convivência e ciclovias e melhor proveito de 

nossas belezas naturais e espaços públicos como píer do Centro eventos e o 

caminho do Farol de Cabeçudas.  

• Educação, investimento no turismo, incentivo a microempresas em especial 

pequenas cervejarias. 

• Lazer turismo política.  

• As ruas eliminando os buracos...o trânsito no final do dia. 

• Saúde, segurança e mobilidade urbana. 

• Mobilidade, transporte coletivo e segurança. 

• "Trânsito, Calçadas, Tirar os pedintes das sinaleiras". 

• trânsito segurança educação.  
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• Segurança centro da cidade, mais ciclovias, mais fiscalização em obras.  

• fiscalização a abusos em obras (barulho), excesso de moradores de rua e cuidado 

aos animais de rua. 

• Cabeçudas, antigo correios, morro da Cruz. 

• Ruas, iluminação, trânsito.  

• Ciclovias, segurança, educação.  

• Comercio fraco, rua Hercílio luz feia, e muitos, mas muitos andarilhos e pedintes nas 

sinaleiras.  

• Ruas, calçadas, ciclovias e distanciamento maior entre os prédios. 

• Segurança, calçadas (deveriam ser controladas pela prefeitura), ciclovia na Osvaldo 

Reis  

• Trânsito (ciclofaixas e engarrafamentos); arborização (corredores verdes); lazer em 

outros bairros. 

• Segurança, trânsito.  

• Segurança, saúde e educação. 

• Mercado do Peixe, Acessos a BR-101, pavimentação Rua Uruguai.  

• "1- conscientizar melhor a população a evitar alagamentos e riscos de enchentes; 2- 

saúde pública; 3- coletas de lixos recicláveis no mínimo 2 x por semana". 

• Segurança Pública, Saúde e Educação.  

• Segurança pública, trânsito, mais incentivos ao esporte local. 

• Segurança, saúde e educação.  

• Mobilidade, cultura, lazer. 

• Trânsito, saúde, segurança.  

• Segurança piorou muito, muitos moradores de rua e trânsito muito complicado nas 

horas do rush. 

• Política pública voltada à primeira infância, segurança e turismo. 

• Ruas, arborização das vias e calçadas.  

• sustentabilidade, saúde e educação. 

• O trânsito caótico, esses caminhões de containers deveriam ser fiscalizados e o 

codetram deveria multar todos os que desrespeitam as leis de trânsito inclusive esses 

caminhões e não fazer vista grossa por causa do Porto, lembrem que a cidade 

precisa do Porto mas não vive só do Porto, existem outros que precisam de 

mobilidade. 

• Trânsito, arborização e a área gastronômica. 

• Rede coletora de esgoto, dar mais importância para outros ramos de atividade do 

que só o Porto, fiscalização muito mais forte nas liberações de prédios  

• “parque da Atalaia, ruas que são becos, esquinas e sem falar os recuos desses 

prédios onde os portões ficam encima das causadas, a fila dos carros ficam no meio 

da rua para entrarem nos prédios “. 

• Mais verde (cidade muito cimentada) parques nos bairros e, logicamente, segurança. 

• Trânsito, acesso ao Porto (via portuária), utilização do centro de eventos. 

• Não sei opinar. 

• Segurança, urbanização e tráfego. 

• Proteção ao meio ambiente, mobilidade urbana e saneamento básico. 

• Turismo, mobilidade urbana e comércio.  

• Trânsito, indústrias, incentivo à cultura. 

• Problemas de moradores de rua; policiamento à noite. 

• Segurança. 
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• Segurança, incentivo ao turismo e ao comércio.  

• Poluição ambiental e sonora, trânsito, infraestrutura (calçadas, por exemplo, basta 

andar na Contorno Sul para ver o quão precárias são). 

• Não sei. 

• Péssima mobilidade.  

• Segurança, estimular atividades náuticas e integrar ciclovia da beira-rio até BC. 

• Transporte público, abastecimento de água e abastecimento de esgoto.  

• Trânsito, segurança e transporte. 

• "Ter maior infraestrutura perto da minha residência, possibilitando deslocamento a 

pé." 

• Transporte público, fiscalização e arborização. 

• Infraestrutura, trânsito, segurança.  

• Combate às drogas/segurança em geral, educação e vias de acesso pela BR-101. 

• Segurança, mobilidade urbana e o grande problema dos andarilhos. 

• Trânsito. 

• Educação, saúde e segurança com a guarda municipal.  

• Saneamento básico nos bairros, segurança nos bairros mais afastados, tipo o 

cordeiros, melhoria no trânsito na área central da cidade. 

• Segurança. 

• Trânsito/ educação/saúde.  

• "Estradas de modo geral, Trânsito, segurança" 

• Melhorar fachadas dos restaurantes da Beira Rio. Construir com 04 pisos na Beira 

Rio e lado esquerdo da rua Lauro Muller e próximas.  

• Moralidade administrativa, saúde e educação.  

• Investimentos em tecnologia, segurança e polos universitários federais 

• Todos 

• Natureza 

• Trânsito calçadas ciclofaixas 

• 1-A mobilidade no geral, pois temos um trânsito q por qquer ocorrência fica caótico, 

arrumar as entradas e saídas da BR e criar mais acessos para escoar o trânsito e 

não gerar engarrafamentos,  2-As ciclovias que precisam ser melhor localizadas e 

muitas precisam ser criadas, pois não adianta tirar espaço do pedestre ou do carro, 

isso só aumenta o problema; 3- prevenção de enchentes 

• Paisagismo as margens do rio na beira rio para melhor uso da população, com isto 

reduzindo os depósitos de entulhos e lixo vindos pelo rio. Limpeza e ajardinamento 

reduziriam a população de ratos. Fechamento dos esgotos que são despejados no 

rio, tornando as águas próprias para prática de esportes náuticos. 

• Exploração consciente da beira rio, diversificação do comércio, modernização dos 

espaços públicos 

• Nossa prefeitura com menos cargos comissionados, asfalto de qualidade, mais 

respeito aos funcionários públicos. 

• mais urbana. 

• "Trânsito:  sinalização e a fiscalização. Saúde: Humanização dos profissionais da 

área. Educação: Estrutura física das escolas e educação continuada aos 

professores. " 

• preservação da natureza, saúde e educação! 

• "✅mobilidade dos pedestres e bikes ✅sinalização ✅saúde " 

• Criação de parques e espaços de lazer, arborização das vias públicas, mais escolas. 
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• Transporte coletivo. Posto saúde da Fazenda. Trânsito. 

• Saúde. Transporte público. Segurança. 

• "ENTRETENIMENTO. ARBORIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE PARQUES. INCENTIVAR O 

ESPORTE LOCAL." 

• Conexões, mobilidade e transparência. 

• Mais ciclovias!!!!!, melhorias no trânsito, melhorias URGENTES no transporte 

público. 

• Mobilidade urbana, micro clima. 

• Maior investimento diagnóstico, saúde e educação. 

• Mobilidade, consultas médicas e empregos. 

• Ciclovias, calçadas e iluminação na praia. 

• Principalmente a gestão, a transparência e o acesso dos cidadãos nas políticas 

públicas. 

• Segurança, mobilidade, trânsito.  

• Linha de ônibus, quantidade de lixeiras nas ruas, pedintes no sinal.  

• O que poderia melhorar é o comércio está distribuído só no centro teria que ter mais 

comércio nos bairros. 

• Ciclovia caçadas melhores segurança. 

• Calcadas mas ciclovias principalmente na Rod. Osvaldo Reis que não existe. 

• Ciclovias, eu andaria de bicicleta se tivéssemos ciclovias nos bairros... 

• Não permitir prédios na brava! 

• "Mais ciclovias, Parques, Trânsito" 

• Fechamento de valas e ribeirões. 

• "Segurança pública, plantio de árvores para sombrio no verão, praças, sombrias, 

agradáveis, Cultura/educação/escolarização, maior envolvimento da comunidade no 

cotidiano e vida, bem como, da legislação municipal. Nunca mais vendam ou doem 

a nossa Mata Atlântica para as construtoras de prédios: arrasaram com a Praia 

Brava, que jamais será recuperada... um verdadeiro crime. E estas empresas 

continuam rondando nossas matas." 

• LIMPEZA E TUBULAÇÃO DE VALAS E CORREGOS. 

• Limpeza dos canteiros, segurança. 

• Trânsito, saúde e educação. 

• Ampliação das calçadas, arborização urbana e ciclovias. 

• "Trânsito, Segurança, Saúde " 

• Plantar mais Árvores, Segurança Pública, mendigos nas ruas.  

• Árvores, retirada de moradores e viciados das ruas e qualidade do ar. 

• Transporte público, mobilidade urbana, mais vagas em creches.  

• Calçadas, ciclovias e arborização. 

• Segurança pública, trânsito r. 

• "1) Zelo do poder público por alguns de seus prédios que atualmente estão 

abandonados, e que acabam prejudicando a cidade e sua beleza, realizando a 

ocupação com equipamentos públicos para uso dos cidadãos. 2) Melhoria Urgente 

do Transporte Público com implantação de um sistema eficiente e com ônibus de 

qualidade. 3) Melhoria da Segurança no Município, com reforço de agentes da 

Guarda Municipal e cobrança ao estado de oferecer maior efetivo na Polícia Militar e 

Polícia Civil." 

• Urbanização (calçadas, ciclofaixas/ciclovias, regulamentação de bares noturnos 

muito barulho). 

• "Trânsito, saúde, campanhas ecológicas." 
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• Ciclovias calcadas e um time para nos torcer. 

• segurança, pavimentação, lazer. 

• Trânsito péssimo, esgoto sendo jogado ainda rede, transportes urbanos. 

• Tubular Valas. 

• trânsito, calçadas e um trabalho efetivo de educação para o trânsito nas escolas e 

nas ruas com motoristas, pedestres e ciclistas. 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• Sim. Tendo a possibilidade de participar dos debates públicos realizados do 

Município, e principalmente acompanhando a ação política da cidade, especialmente 

nas atividades realizadas pela Prefeitura de Itajaí e Câmara de Vereadores de Itajaí. 

• Sim. Gostaria de ajudar no desenvolvimento e melhoria da cidade. 

• Sim, contribuinte com o debate para uma cidade mais organizada e inteligente.  

• Gostaria de compor a mesa com os membros, representando a sociedade civil. 

• Colaborando com pesquisas e sugestões. 

• Buscar mais tranquilidade na noite do centro de Itajaí. 

• Participando mais. 

• Participando das decisões de mudança do bairro. 

• Por meio da participação em audiências e na tomada de decisões diárias. 

• Auxiliando nas reuniões de revisão do Plano Diretor do Município, para que este seja 

alinhado aos demais planos setoriais, como de saneamento básico, drenagem pluvial 

(inundações), mobilidade urbana, entre outros. 

• Sim. 

• Ativamente. 

• Sim, quero ser ouvido em audiência pública. Mas quero que minhas sugestões sejam 

realmente ponderadas e sopesadas. Fazer audiência para formalmente cumprir a lei 

não adianta de nada.  

• Opinando, trabalhando pelo melhor de Itajaí. 

• Sim, opinando, questionando. 

• sim, 

• Recebendo informações sobre as mudanças. 

• Sim, dando minha opinião para os governantes.  

• Sim, fazendo a minha parte é cobrando das devidas autoridades. 

• Sim, com pesquisas como esta. 

• Poderiam ser criados grupos de trabalho com moradores (sem qualquer 

envolvimento partidário) específicos por área (saúde, educação, esporte...) para 

assim oferecerem sugestões concretas para a melhoria da cidade. 

• Já pagamos impostos, o resultado que precisa ser melhor do que está sendo 

entregue. 

• Consultas públicas nos bairros. 

• Sim! Quero participar das reuniões. 

• Posso me cadastrar para participar de algum programa cultural ou outro. 

• Audiência pública, opinião pela internet (como essa). 

• Opinando e participando de ações da comunidade. 

• Acompanhando a atuação dos gestores. 

• Fiscalizando. 
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• Participando dos debates. 

• Em audiência pública, propondo nas melhorias, ou seja, de modo participativo. 

• Sim. Participando do processo de Revisão do Plano Diretor de Itajaí. 

• Opinando e trabalhando como voluntário.  

• mobilização política nos espaços institucionais. 

• Sim. Não tenho sugestão. 

• Sim, participando de reuniões e emitindo opinião. 

• Consultas como essa são importantes. 

• Opinando. 

• participando nas reuniões. 

• sendo consultada mesmo que online. 

• Sim. 

• Participando. 

• Defendendo a natureza. 

• Sim. 

• Sendo chamado para comissões e que estas não sejam emperradas pela burrice do 

funcionário público. Com alguma opção de sugestões dos contribuintes. 

• Comparecendo ao debate que será realizado no Centreventos de Itajaí. 

• A que for possível para mim e para o Município. 

• Participar da reunião no meu bairro e de outras formas que me for permitido. 

• Recebendo e-mail de enquete desse tipo. 

• Achei muito interessante essa forma, via internet, umas vezes que a presença física 

nem sempre é possível. 

• dando sugestões e opiniões. 

• O que tiver oportunidade de fazer seja opinando ou participando efetivamente na 

prática. 

• Participo como a maioria da população: trabalhando. Esperamos que quem tem 

tempo para se dedicar ao plano diretor, o faça da melhor maneira possível para a 

comunidade. 

• Sim. 

• Consulta à população. 

• Sim. 

• Ouvindo os anseios da comunidade já inserida. 

• Sim, nessas pesquisas. 

• Votando em políticos honestos. 

• Participando das audiências. 

• Sim, estou participando dando opiniões, participando de reuniões em auditório. 

• Sim. Participando das discussões e decisões. 

• Sendo entrevista em todo o processo é posso ser um voluntário. 

• "Ser mais ouvida melhor comunicação com a comunidade". 

• Sendo informando pelos meios de comunicação o que está sendo feito em nossa 

cidade. 

• Sendo notificado. 

• Vou comparecer em todas as audiências públicas que for possível. 

• Sim. 

• Por e-mail. 

• Sim. Opinando, fazendo mutirão.  
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• Sim, opinando e sendo ouvida, Câmara de vereadores deve ouvir e discutir com a 

população e não decidir. Em conchavos no "plenarinho" como aconteceu na única e 

última. Sessão. que participei sobre IPTU. 

• Opinando. 

• Opinando. 

• Palpitando. 

• Opinião, se possível. 

• Respondendo Questionários e participando das discussões do Plano Diretor. 

• Podendo votar nas decisões.  

• Pagando imposto já está de bom tamanho. 

• Assembleias com a comunidade. 

• Pretendo participar das audiências públicas do Plano Diretor. 

• Sim, podendo dar opinião como cidadão! No futuro fazendo parte da administração 

técnica da cidade!  

• INDO ÀS REUNIÕES SOBRE O PLANO DIRETOR. 

• Sim. 

• Sim, participando de comissão técnica para avaliação de melhoria de qualidade de 

vida. 

• Já participo. 

• Participando de fóruns e pesquisas e de organizações. 

• Opinando. 

• Sim. 

• Eu faço minha parte como cidadã, este tipo de enquete que consigo participar. 

• Sim.  

• Participando das decisões, como plano diretor. 

• Sim, espero que a população tenha a palavra final nas decisões da cidade e não os 

políticos, que acabam com Itajaí pensando em levar vantagem financeira e agradar 

alguns chegados. 

• Sim. 

• Mais consultas. 

• Gostaria de colocar minha experiência de gestor de projetos de grandes obras à 

disposição da cidade. 

• Sim, com sugestões. 

• Sim. 

• Opinando se a ideia proposta está certa ou errada. 

• Sim, que o cidadão tivesse mais participação nas decisões para a comunidade. 

• Votando.  

• Contribuindo com sugestões e a participação nas decisões. 

• Uma associação de moradores do centro. 

• "Participando de conselhos municipais, audiências públicas, sendo ouvido nas 

minhas considerações". 

• Que a minha opinião nos questionários seja executada. Podem enviar mais 

questionar ou organizar assembléia públicas para tomadas de decisão. 

• Qualquer forma possível, amo essa cidade mesmo com seus defeitos, ela tem 

diversas qualidades. 

• Sugerindo mudanças no plano diretor. 

• Compartilhando experiências das vivências em Rio do Sul, Passo Fundo, Porto 

Alegre, Perugia e Berlim.  
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• Acredito q pagamos pessoas p isso (políticos, agentes comunitários, etc.). 

• Fazendo minha parte no correto descarte do lixo e dando sugestões...  

• Reunião.  

• Sendo informado por e-mail de eventos como este (plano diretor). 

• Sim, através de sugestões com um canal como este, por exemplo, também através 

de grupos de trabalho. 

• Fiscalizando.  

• Sem um indivíduo com ética e moral Itajaí.  

• "Já participo todos os dias tendo um bom relacionamento com as pessoas que 

passam todos os dias na minha Vida. Participo não sujando as ruas, reciclando 

materiais, inclusive recolho sacos plásticos e outros lixos que são jogados nas ruas 

indiscriminadamente. Já cheguei a juntar na Orla da Beira Rio em um belo Domingo 

de SOL, 4 sacos pretos grandes cheios de LIXO que vierem junto com a Maré e 

também pela Falta de Educação de Pessoas que não sabem a Riqueza que temos 

na nossa Cidade." 

• Sim, mais informações e possibilidade de acesso e participação em ações do 

município. 

• Conselhos... Consultas Públicas Reais, Transparentes, Paritárias. 

• Sim, através de pesquisas pela internet.  

• Usando o aplicativo Colab. 

• Sim, fazendo minha parte.  

• Através da internet como esta por exemplo, identificando-se pelo C.P.F. ou título de 

eleitor. 

• Eu estou sempre ajustando lixo que não joguei na rua. Que tal começar a multar 

quem suja a cidade? 

• Fiscalizando? 

• Os processos gerais de revisão do plano diretor tem o foco de distribuir da melhor 

forma a criação de núcleos para exploração do setor imobiliário, este pensamento de 

venda e compra é algo que está relacionado ao meu distanciamento destas escolhas 

e processos, bem como, a necessidade da criação de uma cultura aonde o povo 

poderia opinar de forma saudável e integra para o crescimento e projetação de um 

plano diretor. Se faz necessário a implementação da lógica de cidade sensível nos 

projetos futuros para Itajaí, afinal uma cidade vive do comércio, porto, especulação 

imobiliária entre outros fatores, porém, o primeiro público que deve ser pensado para 

a projeção de uma cidade são os próprios usuários e por mais que seja aplicado ou 

pensado por profissionais o cliente final sempre deve ser levado em consideração 

primeiro. 

• Ótimo.  

• Fiscalizando.  

• Sim, através de plebiscito em questões relevantes. 

• Opinando. 

• Assembleia. 

• Questionários on-line. 

• Sim. 

• Audiência pública. 

• Sim. 

• Evitando jogar lixo nas ruas e mantendo o trânsito seguro. 

• Sim. Indo as oficinas.  

• Ser consultada para que possamos participar de decisões importantes para cidade. 
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• Não poluindo a cidade, me deslocando a pé sempre que possível, informando as 

irregularidades às autoridades competentes. 

• PARTICIPANDO ATIVAMENTE DA REUNIOES. 

• Atuando. 

• Através da minha associação do bairro. 

• Sim, participando das oficinas e audiências públicas que tratam do tema. 

• Posso colaborar com o que for necessário e estiver ao meu alcance. 

• Tenho formação em ecologia urbana e estou disponível para contribuir no que for 

preciso. 

• Colaborando com o desenvolvimento sustentável. 

• Dando boas ideias. 

• Sim, opinando. 

• Sim. Levando minha opinião em conta. 

• Sim. Participando das decisões de onde nossos impostos são investidos. 

• Opinando sobre os projetos e participando ativamente. 

• Nas eleições, tirando os corruptos. 

• Sim. Cuidando.  

• Opinando online. 

• Da forma que eu puder. Desde ajudar no plantio de árvores ou Horta até dando 

sugestões de trânsito.  

• Sim, debatendo a atual situação da criança e do adolescente e possíveis mudanças 

legais para a efetividade do melhor interesse da criança.  

• Sim. Debates, palestras e audiências públicas.  

• Eu já participo, pago todos os meus impostos em dia, espero que os governantes 

sejam inteligentes o suficiente para atuar em cada área específica e não qualquer 

um sem experiência para ocupar cargo político que não entende nada de nada, só 

de propina.  

• Televisão, rádio, jornal. 

• Sim. 

• Participação das reuniões para melhoria da cidade (pouco divulgadas). 

• Participando de votações e plebiscitos. 

• De forma ativa. 

• Seria interessante a criação de um grupo em redes sociais onde as pessoas possam 

participar (Facebook ou WhatsApp). É difícil encontrar tempo para ir pessoalmente 

nos encontros. 

• Opinando. 

• Sim, nos debates sobre eventual necessidade ou não de alteração pontual da 

legislação de regência. 

• Opinando, avaliando e sugerindo melhorias. 

• Plebiscito. 

• Sim, preservando a Beira Rio. 

• Participar das discussões deste processo. 

• Opinando. 

• Reunião. 

• Todas as possíveis.  

• Internet. E-mail. 

• Presença das reuniões públicas. 
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• Com sugestões e ideias.  O poder público precisa escutar mais as pessoas, onde 

elas vivem e quais as necessidades... 

• "Quero participar das reuniões e discussões para elaboração do plano, poder sugerir 

e contribuir para uma cidade mais humana." 

• Sim. Posso dar consultoria para melhorar o setor artístico e atrair investimentos 

internacionais também no setor turístico. Falo inglês e espanhol fluentes e morei em 

Barcelona por 13 anos. Recém-chegado. 

• Sim. Através de mais divulgação nos bairros das ações que será feita e discussões 

que podem nos afetar. 

• Ações e projetos de incentivação da população de Itajaí, quanto aos aspectos a 

serem melhorados na cidade. 

• Através da participação digital, como este questionário, garantindo e estimulando 

maior participação dos movimentos socioambientais nos conselhos municipais de 

meio ambiente e de gestão e desenvolvimento territorial. 

• Fiscalizando? 

• Sim. 

• Sim. 

• SOU FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TRABALHO DAS 07:00 AS 19:00. ATENDO A 

TODOS DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. MAIS HUMANIZADO! 

• Sim. De qualquer forma que puder. 

• Consultas públicas. 

• Sim. 

• Sim.  

• Fiscalizando. 

• Sim gostaria, acho que dando opiniões que fossem válidas para melhorar... 

• Não. 

• Não. 

• Decisões participativas, principalmente nas questões voltadas para a segurança e 

trânsito. 

• No planejamento.  

• Não.  

• Fazendo a minha parte. 

• Participando das discussões. 

• Participando das Audiências Públicas; Realizar sugestões e ideias ao Poder Público 

e sendo um Cidadão participativo e ativo. 

• Fiscalização. 

• Expondo minha opinião e participando de plebiscito. 

• Sim, conhecendo e opinando. 



 
 

 
338 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?   

 

Outros: 

• Tv 

• trabalho 

• colega me repassou o link. Não há nada na internet 

• site da prefeitura. 

• todos acima 

• Câmara de vereadores  

• WhatsApp, internet e jornal 

• Internet, rádio, TV, jornal 

• Tenho que procurar informações, pois a comunicação é péssima. 

• Internet, rádio, vizinhos 

• Jornal, Internet, vizinhos e observando tudo nas minhas longas caminhadas.  

• Parentes 

• Televisão / Internet/ Jornal 

• WhatsApp  

• Facebook  

• Todos os meios 

• Colegas 

• Internet,tv,rádios e amigos.. 

• Observando e lendo 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• O poder público tem o dever de fomentar o auxílio aos mendigos e indigentes do 

município. Sugiro a elaboração de um plano de mobilidade urbana, eficiente.  Que 

dê prioridade aos pedestres (em boas calçadas) e criando corredores de ônibus. 

Ônibus estes, que devem melhorar muito qualidade.  

• Sim, sem investimentos no propulsor econômico e neste caso o turismo, não haverá 

recursos suficientes para desenvolver outros setores. 

• Dedicação. 

• Melhoria no Ribeirão Schneider, área antropizada, sem valor ecológico e grave 

problema de vetores. Como sugestão fica a instalação de galerias e criação de uma 

60%

5%

20%

9%

6%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros
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área de lazer a qual poderia ser incorporada ao Parque do Atalaia e ligada ao acesso 

as praias e Beira Rio.  

• Queria mais transparência dos órgãos públicos e mais possibilidade de participar. 

• Equilíbrio na confecção do Plano Diretor. Promover mais a qualidade de vida dos 

cidadãos do que os interesses empresariais. 

• para mudar a cidade é necessário mudar pensamento da população. 

• site mais abrangente. 

• Gostaria que o Conselho da Cidade fosse ampliado. Que representantes populares 

fossem autorizados a participar. Gente do povo. 

• Sim, um portal e aplicativo em Celular para sugestões e reclamação, uma ouvidoria 

que funcione e que seja melhor divulgada para população. 

• Sim. 

• O atendimento da prefeitura poderia ser das 7 às 19, sem parar para o almoço. 

Secretarias e demais funções poderiam trabalhar 6h direto. Isto economizaria aos 

cofres públicos. 

• Espero realmente que Itajaí se desenvolva cada vez mais e quem sabe num futuro 

próximo sejamos referência para outras. 

• Buscar resolver trânsito na saída pra bc via fazenda e contorno sul que está parando 

muito tempo. Também o problema dos andarilhos que estão no centro. 

• Temos que diminuir o lixo. Para isso: exigir q as construtoras coloquem trituradores 

nas pias e projetem o esgoto para q este lixo orgânico possa ser 100% descartado 

dessa forma.  

• Mais arvores como esta sendo feito no projeto de revitalização da rua Tijucas e 

alternativas para o deslocamento para descongestionar as avenidas Sete de 

Setembro, Marcos Konder, rua Silva e avenida Ver. Abraão João Francisco. Há um 

problema crônico de falta de vias alternativas para o fluxo de veículos. 

• Mais arvores! Por favor!!! Sempre senti falta disso! Itajaí ficaria linda! Flores, ipês ❤️ 

Arvores, passarinhos! 

• Itajaí tem muito potencial, os problemas são os que a maioria das cidades brasileiras 

enfrentam: insegurança, faltam investimentos em saúde, educação, habitação, há 

muitos moradores de rua que sequer são da cidade. Há prédios abandonados 

servindo de moradia, há deficiência no transporte público e, na minha opinião, há um 

“inchaço” na máquina pública com contratações desnecessárias por conta de acertos 

políticos. Os gestores devem fazer planos para o desenvolvimento da cidade ainda 

que em longo prazo não apenas se preocupando com o seu tempo de mandato. Cada 

vez que muda a gestão, o novo gestor pensa ter a “fórmula mágica “  e o que se vê 

é apenas um jogo de interesses. Itajaí merece mais, o povo merece mais.  

• MINHA SUGESTÃO SERÁ NO VOTO. 

• Prefeito e vice têm que ouvirem mais a população e dentro da gestão interna tem que 

haver um debate mais ampliado para diminuírem os conflitos. 

• Construir mais ciclovias/ciclofaixas pois a população de Itajaí deixou de andar de 

bicicleta por falta delas. 

• Vamos preservar o meio ambiente, o pouco que nos resta. Melhorar os serviços de 

assistência social com mais unidades e profissionais. 

• POR ENQUANTO NÃO. 

• Não. Satisfeito com a cidade. 

• É necessário plantar mais árvores e impedir construção de casas e prédios no pé dos 

morros. Não moramos na "costa verde" e mar? Em poucos anos não poderemos 

mais ver os morros. 
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• Acesso turístico farol de cabeçudas em padrão internacional.  

• Melhorar atendimento serviços públicos em geral. 

• planejamento de trânsito e parece que novas escolas e creches brotam sem 

planejamento. 

• tem muito mendigo dormindo nas praças e nas ruas de Itajaí. 

• Liberação de prédios na beira rio.  

• Investir mais em turismo. Preparar a cidade para ter eventos e atrações que 

fomentem a vinda de pessoas para a região. Pode ser um importante setor 

econômico na nossa cidade. Isso vai substituir o setor da construção civil. E não vai 

sufocar a cidade e nem tirar as suas belezas naturais. 

• Itajaí é muito rica e com um potencial enorme de crescimento. Este deve ser muito 

bem pensado e embasado visando manter o equilíbrio entre a natureza e o meio 

urbano. como é uma cidade muito espalhada, o plano diretor deveria se concentrar 

nas regiões mais afastadas, visando o desenvolvimento destas, associado a Serviços 

básicos de escola, transporte e saúde. Os molhes deveriam ser melhor explorados e 

modernizado, como ponto turístico, podendo ser até otimizado para a prática da 

pesca artesanal, assim como um parque gastronômico, melhoria do que já existe lá. 

O Pico do Atalaia, receber melhor acesso, como o calçamento da via de subida, tanto 

para o parque quanto para a pista, já que tem um extraordinário potencial turístico e 

esportivo. A ANI ser ampliada, envolvendo ainda mais a comunidade, de forma a 

cravar Itajaí, como capital da vela.  Transformação de parte de Itaipava em área 

urbana, com incentivo ao Turismo, como a Villa Prando que com a obra recente da 

Rodovia Antonio Heil foi negativamente impactada. E o mais importante de tudo, 

fazer a cidade voltada para as Pessoas, incentivando o uso de bicicletas, a 

caminhada...acesso a parques...etc. 

• Não. 

• "Não é possível que novos empreendimentos imobiliários (prédios de médio ou 

grande porte) sem prever duas coisas: primeiro: uma área mínima do solo mantida 

sem cobertura impermeável a água das chuvas...; Segundo: um espaço de recuo 

FORA da pista de rodagem da rua, para estacionamento de caminhões de 

mudanças, de entregas e outros veículos...um exemplo das barbaridades nesse 

sentido é o das duas torres do Grand Soleil, próximo ao hotel Sandri, onde quase 

diariamente algum caminhão estaciona e trança o trânsito... Outra questão seria e a 

de que os Estudos de Impacto de Vizinhança sejam mais efetivos, mais restritivos, 

pois, na prática, atualmente, parece que pode tudo...um prédio é autorizado numa 

rua estreita, depois mais um, mais um...não há espaço para tanto carro..." 

• Coloquem ciclovias em toda a cidade. 

• Muito boa essa ideia de pedir a opinião e abrir espaço para discussão com a 

população. Parabéns pela iniciativa. 

• Incentivo para, aos domingos e feriados andar de bicicleta (vide formato existente em 

Recife).  

• O que há de mais belo em Itajaí e é acessível batida a população são os espaços da 

Beira Rio, o Molhe e a Praia do Atalaia, precisam de mais cuidados.  

• Que alterações de plano diretor fossem precedidas da divulgação do que se pretende 

alterar na legislação, sob pena de a consulta popular ser apenas pro-forma. 

• De forma nenhuma, mudar o plano diretor, possibilitando a construção de prédios na 

quadra da Avenida Beira Rio. 

• Falta segurança. 

• Tenham seriedade em seus atos, como se estivessem administrando sua família...!  
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• Será que esta pesquisa é séria? Infelizmente no nosso país tudo há interesse, há 

vantagens, o povo está cansado de sofrer, de tanta corrupção.  Chega! Chega de 

interesse particular! Itajaí só precisa manter e melhorar o que já tem, melhorar o que 

realmente se faz necessário para o povo (saúde,  educação). 

• Itajaí precisa estimular a volta dos transatlânticos, do turismo corporativo e manter a 

programação dos Grandes eventos como a Volvo Ocean Race. 

• Que o seu novo plano diretor não seja para favorecer interesses particulares, 

preserve a natureza principalmente a região do centro e as praias que é uma riqueza 

natural da cidade e de todos que vivem, cuidar para a especulação imobiliária não 

prejudique as gerações futuras NÃO A CONSTRUÇÃO ENTRE A BEIRA RIO E 

LAURO MÜLLER.  

• Não construam prédios na Beira Rio!!! 

• Prédios com mais de 4 andares na Beira Rio, JAMAIS. 

• Considero muito importante que não se autorize a construção de prédios na avenida 

Beira-rio. É uma importante área gastronômica e avenida de lazer (caminhada, 

ciclismo, natureza) usada por toda a população se Itajaí. Se for autorizada a 

construção de prédios residenciais, automaticamente a via ficará toda sombreada 

(sem sol), e bares e restaurantes serão extintos dando lugar, devido aos altos preços 

dos terrenos, a prédios residenciais de alto luxo. Finalmente sugiro que a Beira rio 

(saco da fazenda) seja declarada ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

PERMANENTE, e que desta maneira não se discuta mais, em futuros planos 

diretores, a construção de prédios naquele lindo local. 

• Não permitir que sejam construídos prédios na beira rio. Vai acabar com esse lugar 

maravilhoso que temos. 

• Por favor não permitam que seja liberada a construção de prédios com mais de 4 

andares na beira rio. Esse nosso cartão postal tem que manter a qualidade de vida. 

• Acho que a prefeitura precisa ser mais efetiva, menos gente incompetente em cargos 

comissionados e mais gente realmente técnica e competente concursada e apta a 

trabalhar. 

• Nossa beira rio deve continuar neste caminho de centro de lazer ..gastronômico  é 

esportivo...incentivar os esportes náuticos...limpar a as águas ..ponto turístico 

sensacional...nada parecido em nosso estado. 

• Nossa beira rio deve continuar neste caminho de centro de lazer ..gastronômico  é 

esportivo...incentivar os esportes náuticos...limpar a as águas ..ponto turístico 

sensacional...nada parecido em nosso estado. 

• O planejamento da cidade deve vislumbrar a interiorização, acompanhada de um 

plano diretor rígido e q sofra poucas alterações ao longo dos anos para q não seja 

modificado segundo os interesses de poucos empresários e comerciantes que estão 

indiferentes às questões de mobilidade, iluminação solar e manutenção do 

patrimônio histórico. O planejamento do crescimento da cidade está sendo 

negligenciado, deveria-mos viabilizar o crescimento horizontal ao invés do vertical.  

• Não. 

• Mais participação da comunidade nos projetos previstos. 

• Não as edificações na beira rio é Lauro Muller no lado esquerdo. 

• Plano diretor com legislação mais clara e objetiva. 

• Infelizmente Itajaí tem muitos problemas, mais do que deveria, levando em conta 

todos os recursos que temos e por ser uma das melhores cidades do país.  

• Não. 
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• Temos ainda excelentes profissionais na arte de marcenaria, remanescentes de 

estaleiros, toda estrutura para estaleiros e construção naval, que poderiam passar os 

conhecimentos para gerações mais novas.  Outras áreas que ajudavam na economia 

do município e que estão desaparecendo, tais como pescado e agricultura... 

• A revisão do plano diretor deveria ser pensada de forma "micro", levando em conta 

as peculiaridades de cada área. Não adianta pedir recuo de 3m e vagas para 

estacionamento na Rua Hercílio Luz, por exemplo, isso seria descaracterizar o local. 

Seria interessante que houvesse incentivo para construção de edifícios garagem, 

diminuindo a quantidade de vagas nas ruas podendo então, aumentar as calçadas, 

ciclovias e vegetação. Outro ponto importante: EXISTE DUAS faculdades de 

urbanismo em Balneário Camboriú, por que não chamar os alunos e professores para 

auxiliar nessa área? 

• A criação de uma área de preservação permanente no saco da fazenda com a 

proibição de construção de Edifícios ao longo da Beira Rio. 

• Itajaí é maravilhosa para morar apesar  dos problemas. 

• Acredito que só profissionais qualificados conseguem fazer um bom trabalho. Este 

negócio de QI nos órgãos públicos é o que faz a cidade/estado/país andar para trás. 

• Deus abençoe nossa cidade. 

• Não deixem construir prédios na Av Beira Rio, isso vai acabar com o local. 

• Não tornar Beira Rio uma Balneário da vida. 

• Deixem à beira rio como está, nem pensem em querer fazer prédios ali. 

• Achei a pergunta no início sobre se gostaria de ter prédios vizinhos um pouco 

tendenciosa para pessoal da Fazenda, não tenho problemas em meu vizinho levantar 

um prédio mas teria sim problema que seja liberado a construção de prédios na Beira 

Rio. 

• "- Entendo que deveria ser realizado um melhor acompanhamento do horário de 

trabalho dos profissionais contratados para trabalhar nos postos de saúde da cidade. 

Por vezes, presenciei pessoas águardando para ser atendidas no posto de saúde e 

o médico precisou sair, ou foi mal atendida. Para algumas especialidades existem 

poucas fichas. 

• - Devido a cidade ter uma geografia plana, deveria ser incentivado o uso da bicicleta. 

Sugiro a criação de ciclovias que integrem os bairros. Construção de bicicletários 

com proteção de chuva. Melhoria das calçadas para que possam ser compartilhadas 

com pedestres. Por exemplo, ao longo da Avenida Abraão João Francisco existe uma 

calçada gigante nos dois lados da via, mas a mobilidade é muito difícil. Não vejo a 

necessidade de diminuir a largura da rua para a construção da ciclovia, a calçada 

poderia ser compartilhada. 

• - Os sinais de semáforos da cidade não possuem sincronismo. O importante na via 

pública é o escoamento dos veículos, o que não ocorre em Itajaí. Por exemplo, 

quando você dirige do bairro Centro para o bairro Fazenda pela Avenida Cel. Marcos 

Konder e acessa a Avenida Contorno Sul, saindo da sinaleira em frente ao Ibis, você 

NUNCA pega a sinaleira antes do terminal urbano aberta. Passando desta sinaleira, 

você NUNCA pega a sinaleira antes da HAVAN aberta, não importa a velocidade que 

se dirija, ou seja, não existe um sincronismo." 

• No momento não.  

• Ótima Cidade, minha Família é centenária nesta terra! 

• "Não a verticalização da praia brava canto norte, Criação do Parque Natural da 

Ressacada, Criação da APA Orla e Canto do Morcego, Proteção das nascentes e 

das bicas d'água de uso comum, Preservação das matas ciliares e da morreria, 
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Recuperação dos rios e o fim de suas tubulações como política cultura pública, 

Ciclovia, Arborização urbana". 

• Dando sequência ao assunto trânsito, precisamos pensar neste tema, visando o 

futuro da cidade, todas as mudanças feitas nos últimos anos, só mudam o problema 

de local. Como vamos aprovar a construção de mais prédios na área central se já 

temos problemas de mobilidade do jeito que está. Obras de prédios comerciais só 

poderiam autorizadas c um número de vagas de estacionamento com número maior 

de salas e também c vagas para visitantes. 

• Que as respostas deste questionário sejam consideradas, na deliberação de 

recursos públicos da cidade.  

• "Gostaria, fico a disposição para ajudar. Sou engenheiro ambiental e mestrando em 

Ciência e Tecnologia Ambiental, sempre quis ajudar em questões da cidade, porém 

sei que é difícil se ter uma voz. Caso tenham interesse, meu e-mail é 

guiniero@hotmail.com." 

• Sempre fui defensora de áreas verdes, não sei de que forma poderia contribuir, mas 

gostaria. 

• Que Itajaí possa ser sempre aquela cidade da Volvo Ocean Race. Muito orgulho  

• Por enquanto não.  

• Asfalto completamente arruinado ... ruas com buracos profundos... buracos com mais 

de 20 anos alguns... como  os da rua Joao Bauer, que é de calçamento e nunca foi 

feito uma reforma... buracos como os da rua Felipe Schimidt proximo ao banco do 

Brasil... Buracos como os da rua Camboriu proximo ao Correio... são inumeras ruas 

em estado deplorável para se rodar de carro. Os reparos que são feitos... ficam tão 

ou pior que os buracos. A rua Uruguai mesmo... apos a Univali, sentido sul, é uma 

lastima... ao chegar no bairro fazenda , a rua vira uma aventura pra desviar dos 

buracos.   

• Não.  

• Sim, porém as colocações acima já expressam o momento, mas não se esgotam 

com este ponto final. 

• Transformar a rua Hercílio Luz num centro gastronômico a exemplo do passeio São 

Miguel em BC. 

• "Tirar os andarilhos da rua. 

• Tirar vendedor das sinaleiras." 

• Itajaí tem vocação portuária, logística, rural, turística, industrial prestadora de 

serviços, e tem q saber abraçar tudo isso! 

• "Nossa Beira Rio e Praias aonde nossas Famílias Festejam o SOL e a UNIÃO 

PRECISA SER PRESERVADA!  

• Não podemos permitir que interesses OBSCUROS venham Afastar e Acabar com a 

ALEGRIA DAS FAMÍLIAS QUE BRINCAM E APROVEITAM PARA FAZER 

EXERCÍCIOS APROVEITANDO O CALOR DO SOL E O FRESCOR DOS VENTOS 

QUE A NATUREZA NOS OFERECE! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 

• 👼👼👼👼👼👼👼👼👼👼👼" 

• Menos ganância, há possibilidade de crescer de forma sustentável. Vide plano diretor 

de João Pessoa que delimita as construções para que o vento circule na cidade e as 

pessoas tenham acesso ao sol também. 

• A altura dos prédios próximos à Beira-Rio e à beira-mar deve ser limitada, para evitar 

o sombreamento precoce; devem ser exigidas mais contrapartidas dos novos 

empreendimentos imobiliários no setor de saneamento e viário, para minimizar seu 

impacto; a arborização das ruas dos bairros deve ser incentivada e as calçadas 
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devem ser alargadas para melhorar o fluxo de pedestres e permitir o plantio de 

árvores.  

• Adotar o aplicativo Colab para a gestão da cidade, permitindo, assim, que o cidadão 

auxilie de modo rápido. 

• Não.  

• "Educação ambiental nas escolas. 

• Colocação de mais lixeiras com efetivo recolhimento dos mesmos. 

• Instalação de mais câmeras de vigilâncias com efetivo de resposta eficiente. 

• Incentivo aos locais de turismo com infraestrutura. 

• ..." 

• Pelo amor de Deus, não deixem Itajaí virar um amontoado de prédios! Esses prédios 

ficarão velhos e não haverá espaço para arborizar. E outra... essas pessoas que já 

vivem nos prédios não conseguem se locomover de carro. Cadê o planejamento 

urbano e de mobilidade? Ônibus em Itajaí é horrível, sem respeito, barulhento, sem 

horário... como contar com isso??  

• Tornar a Beira Rio como via Gastronômica e Comercial - Não permitindo a 

construções de Edificações Residenciais. 

• Transformar a rua Hercílio Luz num centro gastronômico a exemplo do passeio São 

Miguel em BC. 

• Questionários como esse. 

• Para mudar o plano diretor é necessário aprovação pública, se forem alterar algo no 

meu bairro gostaria de receber via correio uma carta com a proposta para que eu 

possa opinar de forma clara e sem interferência da opinião dos outros. É necessário 

que o povo tenha acesso a informação, e esta neste momento não está sendo clara.  

• Não concordo com a construção de prédios na Av. Beira Rio. 

• A cidade tem que crescer harmonicamente, sem favorecimento de classes. 

•  Há fundadas notícias da atuação, junto à Prefeitura, do lobby de construtoras, 

visando liberar a construção de prédios em toda a extensão da Beira-Rio, 

desconsiderando questões técnicas como capacidade viária, de serviços básicos, de 

ventilação, insolação, questões ambientais, enfim, privilegiando, exclusivamente, o 

interesse econômico. Não deixe que ocorra com Itajaí o que já aconteceu em 

Balneário Camboriú e em outras cidades litorâneas, onde se deixou construir de 

forma irresponsável. Lembre-se: quando não houver mais nada para explorar em 

Itajaí, as construtoras, com os cofres cheios, migrarão para outras cidades, deixando 

para você, morador de Itajaí, os problemas do excesso da concentração 

populacional!!!  

• Não construir mais prédios altos na praia brava e na beira rio, colocar árvores para 

sombra, chuveiros, quiosques estruturados com bom padrão de qualidade na orla da 

praia brava. Ciclovias.  

• Não. 

• Evitar tirar Sol Beira Rio ! Não deixar erguer prédios.  

• Evitar construções de edifícios na Beira Rio, afim de permitir que a natureza da região 

seja menos prejudicada. 

• Não autorizar construção de prédios na Beira-Rio. Lugar lindo da cidade que 

estragaria a paisagem do saco da fazenda.  

• Menos cargos comissionados e mais CONCURSOS PUBLICOS. 

• O Centro da cidade e a Fazenda estão lotados de moradores de rua e assaltantes, 

está praticamente impossível andar a pé pela cidade com segurança. Acredito que 

as pessoas utilizariam menos seus carros se a cidade fosse mais segura. 
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• MELHOR DIVULGACAO DAS REUNIOES BAIRROS E PLANI DIRETOR DA 

CIDADE, COM ANTECEDENCIA. 

• Penso que atualmente o melhor meio de comunicação com a população são as 

mídias digitais, principalmente Whatsapp, Instagram e Facebook. Assim 

conseguimos alcançar uma maior fatia da população e contar com a colaboração 

facilitada de todos. 

• Que haja incentivo para os comerciantes, como taxas de imposto com menor valor. 

• Melhorar na educação, segurança, saúde e por favor tomarem cuidado ao liberar 

obras para não termos desmatamento e não ficarmos uma Balneário da vida, vamos 

preservar nossa cidade.  

• Jamais construir prédios na Av. Beira Rio sendo sempre ZIT. 

• Deve ser pensado num plano diretor que acompanhe a mudança de comportamento 

mundial, aptos menores, alguns ambientes podendo ser compartilhados (como área 

de serviço e cozinha, por exemplo) e a possiblidade de em algumas regiões aptos 

sem vagas de garagem, apenas vagas rotativas ou para visitantes. 

• Melhorar esteticamente o visual do centro, incluir ciclovias, sem prédios que estão 

cobrindo a igreja matriz. 

• Parque urgente no canto norte da praia brava; acesso turístico ao canto morcego, 

utilização da área aterrada nos molhes para algo turístico como concha acústica ou 

food Park. Valorização dos prédios antigos e atenção especial com o importantíssimo 

Herbário. 

• Que seja feita uma melhor divulgação dos futuros eventos/atividades. 

• Não.  

• Precisamos resolver o problema da saída da br sentido univali a 101 nos horários de 

pico.  

• Parar de remendar asfalto de forma amadora, fazer galeria na vala atrás do posto de 

saúde do bairro fazenda pois no verão fica insuportável ser atendido já precisam 

fechar tudo pra não entrar moscas, galeria no Padre Jacó para parar com o 

alagamento e enxurrada. 

• Ações práticas e emergenciais em prol da infância que sofre todo tipo de violação de 

seus direitos em áreas carentes e sem infraestrutura para um desenvolvimento e 

crescimento sadio, resultando em seres humanos melhores. 

• Abrir o acesso a praia da solidão no final de Cabeçudas. incentivar integração poder 

público e comunidade.  

• Muitas, mas vocês não vão querer saber!!!  

• Priorizar as pessoas, a forma de vida que levam.  Construtoras só pensam em 

dividendos. 

• O grande problema de Itajaí é a folha de pagamento. Praticamente a mesma 

população de Chapecó e o dobro de gasto com servidores. Isso inviabiliza muitos 

investimentos no Município. O que acontecerá quando a maioria dos servidores 

entrarem na aposentadoria? Não adianta pensar em Plano Diretor se não resolver o 

problema da folha altíssima, que no futuro vai inviabilizar o crescimento do Município.  

• Prédios na beira rio devem ter um planejamento para não ter sombra no meio da 

tarde como já ocorre em BC 

• Investir melhor o dinheiro arrecadado pelo município  

• Fazer controle de trânsito educativo, sem multas para infrações que não apresentem 

riscos como parar em parte da faixa de pedestres.  

• Que as audiências públicas relacionadas ao plano diretor sejam efetivas e levem em 

consideração não apenas a vontade dos construtores e dos políticos, mas da 
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população, que é quem sofre as consequências do que for decidido e vier a ser feito. 

Que o meio ambiente seja preservador e se possa garantir um desenvolvimento 

sustável em todos os aspectos.  

• Satisfeito. 

• Acho tbem importante a união com o município vizinho de navegantes e Balneário 

Camboriú, a fim de melhorar o trânsito entre si, visto que é um problema que afeta 

as pessoas de todos os lados e diariamente!  

• É fundamental planejar o crescimento da cidade sem perder de vista a quantidade 

de vida da população. Não permitir que a especulação imobiliária destrua o maior 

patrimônio de Itajaí - sua beleza natural. 

• Que não mexam no nosso cartão postal a Beira Rio, não se construa prédios e sim 

lazer e áreas verdes como temos hoje que não transforme numa Balneário Camboriú. 

• Que o Plano Diretor absorva na íntegra os parâmetros e estudos do APA ORLA, 

Criação da Unidade de Conservação no Canto do Morcego e NAO a verticalização e 

adensamento da Praia Brava Canto Norte. 

• Resolver o problema de alagamento na João Fernandes Vieira Júnior, 504 sempre 

que chove muito é um problema eterno e agora estão para construir uma casa no 

caminho da água, onde antes já havia uma casa que foi quase levada pela enxurrada. 

• Precisa muitíssimo melhorar a área da saúde urgentemente. 

• Melhorar a qualidade da beira rio.  

• A sugestão que eu vejo é que tem muita gente do estado inteiro querendo investir 

em Itajaí e o meio ambiente e a procuradoria é que travam a cidade.  

• Sou aposentado e gostaria de andar, mas de bicicleta. Não tenho condição de andar 

por não ter ciclovia na Rod. Osvaldo reis. 

• Eu gostaria reforçar a viabilidade de ter em nosso bairro ciclovia, pois rodovia 

Osvaldo Reis não tem lugar de acesso para cadeirantes, pouco trajetos.com 

calçadas e perigos andar de bicicleta... 

• Já sugeri. Grata. 

• AUMENTAR AREAS/ALTURAS DOS PREDIOS NA RESSACADA. 

• Mais organização nas festividades. 

• sim, o prefeito deveria estar mais ativo na cidade, sinto que falta infra-estrutura de 

ônibus, deveríamos ter metros e o acesso a Navegantes ter ponte ao invés de ter 

ferry, dentre outras coisas que sinto falta.  

• "Parabéns pela iniciativa. Seria importante manter um canal de pesquisa 

constantemente aberto para balizar as diretrizes municipais". 

• Plantar mais Árvores, Fiscalizar a emissão de poluentes pelos caminhões que 

transitam em direção ao Porto. 

• A falta de árvores de grande porte em nossa cidade é muito preocupante. Eu moro 

próximo ao Porto e o ar é muito poluído. Se eu varrer a casa dentro de 1 hora, o chão 

já está coberto de fuligem. Isso prejudica a saúde da população. Poderia ser 

melhorado com o simples plantio de árvores. É muito importante que essa ação seja 

implantada imediatamente pois já passou da hora.  

• Deveria ter uma ciclovia na Rod Osvaldo Reis que liga Balneário ao centro de Itajaí. 

• Acabo de ser informado por um vizinho, que nossas casas estão no trajeto itj - bc e 

deverão ser desapropriadas. Fiquei muito feliz por ter sido comunicado. Nem mesmo 

das reuniões que já aconteceram sabia (me disse ele que outros moradores viram 

uma moto com caixa de som passar rapidamente comunicando). Acredito que se a 

prefeitura já definiu o que irá desapropriar deveria ter pelo menos o respeito com o 

proprietário entrando em contato, informando e convidando para reunião,  Agora pelo 
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que sei só resta esperar o valor da avaliação de meu imóvel, quero ver  qual o valor 

real em R$. (da rotula de acesso para o supermercado giassi - Será verdade? Teoria 

da conspiração?? Existem meios de descobrir). Os arquitetos, engenheiros e seja lá 

quem mais foram os responsáveis sabem que o único local que seria preciso 

desapropriar é lá no final na curva após a academia trampolin, no mais tem espaço 

suficiente para 3 pistas, ciclovia, calçadas e estacionamento nas transversais. Enfim, 

águardar e participar agora dos próximos capítulos com a mobilização dos REAIS 

moradores da região. OBS: Caso não saibam, existem locais no bairro fazenda para 

a realização das reuniões. No centro que sejam feitas as reuniões referentes ao 

bairro centro. 
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REGIÃO 09 – CABEÇUDAS 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 09, foram 

obtidas 47 respostas no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

 

 

 

30%

70%

Sim Não

93%

7%

Sim Não



 
 

 
349 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

 

 

Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Na entrada para Cabeçudas pela Oswaldo Reis. 

• Na entrada para Cabeçudas pela Oswaldo Reis. 

• Na entrada para o bairro de Cabeçudas vindo do morro corrado de BC e direção à 

praia, primeiro terreno baldio. 

• Próximo à BRF e córrego próximo. 

• terrenos baldios servem de depósito de lixo. 

• ATRÁS DO CEMITÉRIO DA FAZENDA. 

• Terreno em cabeçudas, na rua do valão, esquina com Rua Antônio Belmiro Furtado. 

• Entrada de Cabeçudas (próxima ao Panorama). 

• Não. 

• Na subida do morro da Brava canto norte. 

• Não.  

• Córrego de cabeçudas. 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

87%

13%

Sim Não
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 

 

 

 

MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 

 

O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 
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De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

De 0 a 10, qual nota você da para as calçadas e travessias no centro? 

 

Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis
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Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus?  De 0 a 10.? 

 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nota 0

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10



 
 

 
354 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

 

Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Eu penso que deveria ter áreas específicas, temos bairros q ainda tem capacidade e 

se não tiver capacidade, acredito q a cidade não deva mais crescer, pois o 

crescimento sem planejamento tornar se a um grande problema, trânsito, violência, 

infra estrutura, saneamento básico, água, luz etc. 

• Não construir em bairros de Preservação como Cabeçudas  

• Não construir em bairros de Preservação como Cabeçudas  

• Bairros residenciais específico s para construção vertical, adequado a área de 

zoneamento. Salvaguardando os bairros com características de habitação residência 

unifamiliar  

• A cidade é plana e pode ser explorada a construção civil mais horizontal, impacta 

menos o meio ambiente, se verticalizar seria melhor limitar os andares dos edifícios 

26%

55%

19%

Sim Não Talvez

29%

71%

Concordo Discordo
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• "Problema habitacional" é apenas uma desculpa esfarrapada para político corrupto 

safado justificar a entrega da cidade para empreiteiros gananciosos canalhas que 

não se preocupam com a cidade  

• Crescer a cidade em direção a regiões vazias e mais distantes do centro, porém 

integrando com transporte público e vias adequadas. 

• DEVE SER CONSTRUÍDOS EM BAIRROS CENTRAIS NÃO EM FRENTE A ORLA 

MARITIMA 

• Planejamento urbano que se harmonize com o meio sócio-ambiental  

• Resolver a mobilidade antes.  

• distribuir em mais bairros, descentralizar 

• Que se verticalize o centro da cidade.  

• Boa pergunta  

• Estender a urbanização para bairros mais afastados do centro, ainda com baixa 

densidade populacional e com amplo espaço. Neste caso deverá ser instalada infra-

estrutura e boas condições de mobilidade urbana. 

• Zoneamento 

• Limitar altura e densidade das ocupações e ocupar outras áreas que não o centro 

• Prédios baixos, no máximo 15 andares e com grandes recuos nas laterais/divisas 

para os vizinhos  

• Em lugares próprios para esse fim 

• Já construíram ao lado da minha casa. Sugiro que o número de andares seja 

adequado ao bairro, para não comprometer a vida de quem já está morando...  

• Expandir a cidade, de forma organizada, para o sentido de Brusque e Ilhota. 

• Destinar áreas longe de áreas residenciais com capacidade de suporte estouradas, 

para concentrar novos centros habitacionais 

• Itajaí deve crescer pro lado da BR101, sentido Brusque  

• Não concordo com a verticalização da cidade sem que haja investimento 

proporcional em ruas e esgotos compatíveis com o crescimento! 

• Falta de estrutura no bairro. Não tem calçadas, não tem estacionamento, 

alagamentos com chuva forte. 

• Crescimento para áreas ainda não exploradas, pouco povoadas e com infra estrutura 

adequada 

• estudo de impacto no bairro devido a elevação da população após a construção, 

ouvindo a população local 

• Expansão urbana funcional, centros com alta densidade acumulam um investimento 

muito alto, quando você defini áreas para tal fim você consegue planejar a estrutura 

básica de saneamento e acesso por exemplo! Deve ser levado em consideração 

abastecimento de recursos, como água! Qual a capacidade de abastecimento do 

recurso hídrico? Qual a capacidade de locomoção? As áreas de laser conseguem 

comportam até quantas pessoas? Qualidade ambiental também deve ser vistas! 

Conservação da biodiversidade local! Cidades horizontais são mais baratas de se 

administrar!  

• Verticalização no centro e bairro mais populosos 

• a cidade é grande e tem áreas próprias para este crescimento vertical, inclusive a 

outro lada da BR-101 é a maior área do município e propícia para expansão urbana.... 

inclusive não sobrecarregando a infraestrutura (péssima e subdimensionada 

existente). Não em um bairro com as características ímpares de geomorfologia, 

história, patrimônio, beleza cênica, modo de vida, infraestrutura subdimensionada 

(vias, pavimentação, drenagem, esgoto, água, energia, lógica, iluminação, mobiliário 
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urbano, mobilidade urbana, arborização, creches, escola, posto de saúde, ...dá para 

ir longe. 

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• Não são utilizados 

• Não é utilizado 

• A maioria dos terrenos, localizados perto da praia, servem de estacionamento 

irregulares. Os outros, também em sua maioria, não são utilizados.  

• como depósito de lixo na sua maioria 

• NORMALMENTE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. 

• Não. 

• Não. 

• Terrenos vazios tem sido utilizados como estacionamento no verão e nos finais de 

semana para atender a demanda Extra de carros dos visitantes, pois as ruas do 

bairro não comportam. 

• Como deposito. 

• O que são muitos? o bom é trabalharmos com números... 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 

21%

79%

Sim Não
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Outros: 

• Manter limpos  

• Hortas comunitárias, espaços comunitários de convivência  

•  Criação de praças e hortas comunitárias  

• Pedir ao dono para manter limpo 

• DEVE SER MANTIDO LIMPO PELO DONO! 

• Limpeza 

• Pode-se fazer áreas de lazer, atividades físicas e culturais, parques, 

estacionamentos ou incentivar a iniciativa privada a instalar restaurantes, lojas ou 

outras projetos para o bem estar da população especialmente do entorno.   

• Apenas, manter limpos! 

• Criação de Espaço Público de qualidade 

• Construção de habitações unifamiliares  atendendo a vocação do bairro 

• Estimular a ocupação com edificações de apenas 2 pavimentos(max), sem 

subterfugios de "uso de solo, etc. respeitando , rigorosamente o MEIo AMBIENTE 

• área de lazer / espaço para feiras comunitárias, etc 

• Que cumpram sua função social! Quando isso não acontece existe um fator de 

multiplicação no iptu! Você não pode interferir no bem individual, mas pode incentivar 

o seu uso ou penalizar o seu desuso 

• A responsabilidade é do proprietário, entretanto se ociosos por muitos anos e em 

locais interessantes para equipamentos públicos. Direito de Preempção: desde que 

de acordo com os anseios da população e diretrizes elencadas pelos moradores nas 

oficinas 

Onde você mora existe comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica, etc.)? 

38%

31%

5%

26%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros
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SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Fila não deveria existir, os profissionais de saúde deveriam fazer triagem e investir 

em saúde preventiva, educação para saúde, enfermeiros deveriam orientar pacientes 

em espera, se quisessem o serviço público de saúde seria perfeito, acho que falta 

motivação destes profissionais.  

• Melhorar a estrutura física e atendimento nos postos de saúde.  

• Melhorar a estrutura física e atendimento nos postos de saúde.  

21%

79%

Sim Não
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• O bairro estar voltado para sua característica de atender aos moradores que optam 

por morar na praia e aos itajaienses que buscam Cabeçudas para lazer, visto que 

não tem infraestrutura de acesso, de gastronomia, de recursos extras, de opções de 

lazer.  

• Tudo em relação ao acolhimento e profissionalismo. 

• Não acredito que vai melhorar, pois para isso seria necessário que políticos corruptos 

fossem presos e isso nunca vai acontecer.  

• Os Postos de saúde são cheios, lentos no atendimento, sem atendimento rápido, 

sem especialistas. 

• Precisam se de mais profissionais. 

• No meu bairro não há serviço público de saúde. 

• Estrutura física. 

• menor tempo de espera nos atendimentos.  

• qualidade e quantidade. 

• Estrutura. 

• Aumentar a contratação de profissionais para atender o setor e aumentar a 

amodacoes nos hospitais. 

• Gestão. 

• Demora no atendimento.  A solicitude do funcionário público.  

• Acesso. 

• Demora nos exames e pra conseguir consulta... Não utilizo o serviço mas acompanho 

os vomentários dos funcionários... 

• Tempo de espera. 

• Mais médicos. 

• Não existem serviços públicos no bairro. 

• Criar um posto de saúde. 

• Mais postos de saúde.  

• Posto de saúde no bairro.  

• Cada bairro deveria ter posto de saúde.  

• Praticamente tudo. Aqui no bairro não existe posto e saúde.  

• Ter um posto de saúde no bairro. 

• Posto de saúde no bairro. 

• Existir serviço de saúde. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Não sei nunca utilizei. 

• Não uso. 

• Não uso. 

• Mais creches e melhor remuneração aos professores. 

• Mesma resposta acima.  

• Creio que a escola existente em Cabeçudas deveria servir, preferencialmente, aos 

residentes do bairro. 

• Qualidade. 

• Valorização do professor, com melhores salários, atraindo profissionais com melhor 

qualificação. 

• Creches integrais. Horários flexível e estendido para os pais levarem/buscarem os 

filhos. Atividades de contraturno.  

• Vagas nas creches. 

• Melhores condições para os professores. 

• Escola municipal existente as necessidades do bairro e arredores. 

• Escolas públicas melhor aparelhadas. 

• Escola infantil e creche.  

• Os indicadores demonstram falta de estrutura! Como poucos computadores por 

escola, nenhum possui laboratório de ciência, 35% tem quadra esportiva! Mas os 

dados demonstram milhões investidos!  

• 1 única creche, coloquei péssimo por ainda estarmos na fila de espera. Desconheço, 

ainda, a qualidade. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Melhor divulgação.  

• Melhor divulgação.  

• Nada a ofertar.  

• Maior investimento em todos os setores culturais. 

• Suicídio em massa dos políticos brasileiros. 

• Mais teatros e lugares de música popular. 

• Incrementar a utilização do Teatro Municipal, atraindo peças teatrais. Deveria 

também ser incentivado clubes de leitura, aprendizado de atividades musicais, bem 

como patrocinar sessões musicais nos espaços públicos, até reativando o Festival 

da Canção. 

• INCENTIVO/FINANCIAMENTO A CULTURA DE UM MODO GERAL. CONTRA 

TURNO ESCOLAR, CASA DA CULTURA, ETC. 

• Incentivo a apreciação com menor custo.  

• Quantidade de eventos. 

• Incentivo e turismo. 

• Incentivo às artes e artesanato. Atividades para criação de plateia e consumidores.  

• Mais divulgação e incentivo para acontecer ARTE nas várias partes da cidade. 

• Incentivo aos artistas locais. 

• Programas culturais no bairro. 

• Incentivo as artes e melhor utilização do teatro. 

• Utilização das praças do bairro para eventos culturais com o apoio da prefeitura. 

• Eventos culturais no bairro. 

• Não existe. 

 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais ciclovias. 

• Mais ciclovias. 

• Nada a ofertar, nem na temporada de verão.  

• Maior incentivo após os cortes nas verbas de incentivo ao esporte. 

• Extinção do estado.  

• Não se ligam as ciclovias da cidade, são espasmos de ciclovias! 

• Mais lugares para praticar esportes. 

• Incentivar o uso de pistas de atletismo e promover o esporte náutico. 

• MELHOR MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E ÁREAS/ACADEMIAS DE LAZER 

PÚBLICAS, INCENTIVO A ESPORTES E LAZER AO AR LIVRE (SEGURANÇA, 

ESTRUTURA). 

• Quadras de esportes nas praias/ praças. 

• Mais locais com atividades gratuitas à população.  

• Oferecimento de mais horários para escolinhas.  

• Maior disponibilidade de atividades. 

• Mais opcões. 

• Turismo. 

• Segurança pública para as pessoas saírem para praticar esportes/atividades físicas, 

especialmente à noite.  

• Maiores incentivos aos atletas. 

• Mais áreas para esportes. 

• Mais ciclovias. 

• Incentivo ao esporte com quadras públicas.  

• Construção da CICLOVIA. 

• Eventos esportivos no bairro. 

• “?” 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Melhoria no cuidado com os moradores de rua, que só aumenta em nosso município 

• Muita gente nas ruas, nos semáforos pedindo dinheiro. 

• mais profissionais são necessários 

• Melhor assistência a mulheres e crianças que sofrem qualquer tipo de violência. 

• Maior destino de verba para dar suporte aos centros de assistência pessoal. 

• Prevenção e combate às drogas 

• Muitos mendigos pelas ruas da cidade!!!  

• Não tenho opinião 

• Muitos andarilhos e pedintes no verão  

• Posto de ass no bairro  

• “?” 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Em minha casa so chega água barrenta. 

• Água de melhor qualidades hoje deixa a desejar.  

• Água de melhor qualidades hoje deixa a desejar.  

• Qualidade da água e valores, muito caro o valor da água com mais 80% do esgoto.  

• Água LIXO, não preciso falar mais nada. 

• Falta infraestrutura. 

• A qualidade da água. 

• DESCENTRALIZAR O PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA. PERMITIR A COLETA 

DE ÁGUA DE POÇOS E BICAS, DE FORMA CONTROLADA POR MEIO DE 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. 

• Qualidade da água. 

• Água de baixa qualidade fornecida pela semasa. 

• Água limpa. 

• SEMASA deveria distribuir água de melhor qualidade e multar quem não estiver 

ligado a rede de esgoto. 

• Evitar falta de água durante a temporada. 

• Procura lá na semasa onde estão os dados de cenário futuro! Até quantos habitantes 

podemos atender? Qual é o plano B? Sabemos que a bacia de Camboriú chegou a 

99% de captação sobre a vazão do rio, quase entrando em colapso, mas não por 

falta de tratamento, por falta de água disponível!  

• Péssimo atendimento da Semasa aos contribuintes e.... falta de água e qualidade na 

água.  

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Maior fiscalização das residências que ainda não fizeram sua ligação ao sistema de 

esgoto. 

• Ampliar sistema de tratamento e fiscalização dos clandestinos. 

• Ampliar sistema de tratamento e fiscalização dos clandestinos. 
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• Melhorar mais ainda do que já foi feito deixa a desejar. 

• Instalaram a rede de esgoto a custo altíssimo, mas o poder público não fiscaliza nem 

cobra a ligação das residências à rede. 

• Tratamento de esgotos antes de ir para o mar. 

• Estender a rede de esgoto a todas as comunidades, com programa de 

conscientização do público, bem como instituir pesadas multas a quem não ligar seu 

imóvel na rede. 

• Estabelecer multa pesada para quem não faz a ligação com a rede de esgoto. 

• REDE COLETORA EM TODA A CIDADE, QUE FUNCIONE ! INCLUSIVE E 

PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES COSTEIRAS. 

• atender as regiões marginais à parte mais central. 

• Ampliação da rede de coleta de esgoto e fiscalização das ligações, garantindo a 

eficiência. 

• Coleta e tratamento de esgoto. 

• Melhoria no tratamento de esgoto. 

• Ampliação da rede de coleta e comprometimento da população em fazer as ligações 

de suas casas, quando existente. 

• Fazer o tratamento funcionar e parar de ter esgoto na praia. 

• Tratamento do esgoto! 

• Fiscalizar e multar os irregulares.  

• Aumentar a rede de esgoto. 

• Existe o esgoto a céu aberto na Rua Benjamim Constant. 

• fiscalização das casas sem rede de esgoto adequadas. 

• Tenho protocolos de denúncias de despejo no córrego de cabeçudas desde 2013 

ninguém nunca respondeu ou fez algo?!? Por diversas vezes entrei no córrego e 

fechei despejos ilegais e a semasa nem respondeu aos meus protocolos. 

• Sim óbvio, tem muito o que melhorar.... desde o atendimento péssimo da semasa 

como no tratamento da água e, inclusive, vedação das esgotos clandestinos 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Meu bairro sempre tem muitas lâmpadas queimadas. 
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• Fazer levantamento das necessidades em todas as ruas principalmente nas remotas. 

• Fazer levantamento das necessidades em todas as ruas principalmente nas remotas. 

• Vários bairros e nos patrimônios públicos alguns ficam necessitando melhora na 

iluminação. 

• Ruas escuras na maioria. 

• Adoção de novas lâmpadas mais fortes e econômicas. 

• MELHORAR A MANUTENÇÃO. FIOS SUBTERRÂNEOS NAS REGIÕES 

TURÍSTICAS E LITORÂNEAS.  

• Ruas escuras, lâmpadas apagadas/queimadas que demoram a ser trocadas.  

• Melhoria do fornecimento, muita queda, principalmente em duas de chuva. 

• Ruas escuras. 

• Modernizar para LED. 

• Utilizar energia limpa. 

• Manutenção dos equipamentos quebrados com maior rapidez. 

• Manutenção preventiva dos postes no bairro. 

• Fraca, subdimensionada...com falhas e de baixa qualidade. 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• O trajeto para as praias da região.  

• PRAIAS 

• Seguranca 

• Proximidade com outros centros urbanos 

• Praias Cultura 

• Clima 

• Eventos nauticos 

• Praias  

• qualidade de vida 

• tenho trabalho e consequentemente qualidade para viver. 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 

6%

19%

39%

6%

20%

10%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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Outros: 

• Seria bem melhor se o Poder Público, à exemplo do que ocorre nos países 

desenvolvidos, estimulasse a mobilidade urbana com ciclovias e passeios para 

pedestres. 

• HISTÓRIA 

• Seguranca  

• Ser apenas residencial, pouco trânsito, sem barulhos maior parte do ano, a praia e 

tranquilidade. 

• Praia arquitetura e urbanismo 

• Tranquilidade  

• Calma 

• o sossego 

• orla marítima 

• moro próximo ao mar que eu gosto muito 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• "Prox a aeroporto, Prox a BR 101, Prox as praias e capital do estado". 

• Orla, praia, proximidade com outros centros e aeroporto. 

• Orla, praia, proximidade com outros centros e aeroporto. 

• "Desenvolvimento econômico. Qualidade de vida por estar junto a natureza." 

• Cidade com pessoas sociáveis, blza natural e bom poder aquisitivo. 

• O mar, os amigos e o clima. 

• Praias, natureza de Cabeçudas e Brava. 

• Cabeçudas, Fazenda, Perto da natureza 

• Qualidade de vida, natureza e condições de trabalho. 

• Educação, lazer, segurança. 

• Natureza, gastronomia e condições favoráveis para melhorar o trânsito. 

• Cidade limpa, praias, oportunidades. 

• LOCALIZAÇÃO, CULTURA, MERCADO DE TRABALHO. 

• Segurança, limpeza, não ser superlotada! 

• Cidade pequena, belas paisagens e organização (infelizmente só nas áreas nobres). 

• "Acesso às praias. Comparado ao restante do Brasil, segurança, Contato com a 

natureza." 

28%

44%

17%

11%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• Localização geográfica, beleza natural e comunidade. 

• qualidade de vida, beleza natural, oportunidade de atividade profissional. 

• Segurança, natureza e praia. 

• "Segurança, Praia, Ruas" 

• Qualidade de vida, natureza, memória afetiva  

• "Cidade Bem cuidada, Natureza abundante, Praia." 

• Centro bem cuidado e limpo; a existência de bairros especialmente residenciais, 

como cabeçudas e ressacada onde os moradores teem tranquilidade e melhor 

qualidade de vida (deveriam ter mais); belas praias que devem ser preservadas. 

• Zoneamento, limpeza, turismo. 

• Natureza mar local. 

• Momento história infra. 

• Clima, limpeza e boa localização.  

• Praia, tranquilidade no trânsito, com muitas atrações.  

• Natureza. 

• A hospitalidade, a localização geográfica e suas belezas naturais 

• Tranquilidade, organização, natureza. 

• Limpeza, segurança e desenvolvimento.  

• Segurança, limpeza, contato com a natureza.  

• Qualidade de vida, praias, trabalho. 

• Praia, saúde e restaurantes. 

• Comércio, proximidade com outros municípios, cuidado com a limpeza pública. 

• Sossego, natureza e qualidade de vida. 

• Tranquilidade, boa urbanização e organização da cidade! 

• Natureza, povo acolhedor, cidade prospera. 

• "Natureza, povo e qualidade de vida" 

• Praia, natureza e qualidade de vida. 

• Cidade pequena, perto de um aeroporto, praias sem prédios. 

• Cidade de porte pequeno/médio, com boa infraestrutura e índice de violência menor 

que capitais 

• distâncias razoáveis, belezas naturais da cidade, cidade "pequena". 

• "Não tem trânsito, Limpa, Trânsito calmo". 

• Qualidade de vida bem melhor que em outras cidades que conheço. 

• tenho trabalho, meu trabalho é na área de arquitetura, patrimônio. E tem os festivais 

de música. 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• "Ter mais ciclovias, Transporte urbano descente e pontos de ônibus, Mobilidade 

urbana" 

• Mobilidade (prioridade para pedestre), ciclovias, saneamento.  

• Mobilidade (prioridade para pedestre), ciclovias, saneamento. 

• "Transporte público com acesso a população e adequada logística da rede viária. 

Acesso ao esporte e lazer a toda a população". 

• Mobilidade Urbana, despoluição do saco da fazenda e rios e diminuir a corrupção no 

poder público. 

• Frear o crescimento de favelas, atendimento à população carente, prisão imediata 

dos servidores, vereadores e prefeitos envolvidos em casos de corrupção.  

• Saneamento, transporte público e segurança. 
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• O centro, o porto. 

• MOBILIDADE - CICLOVIAS – SEGURANÇA. 

• Mobilidade urbana, arborização das ruas, saneamento. 

• Mobilidade urbana, ciclovias, segurança. 

• Ruas esburacadas, segurança, trânsito. 

• GESTÃO, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO CÓDIGO DE POSTURAS. 

• Transporte público, trânsito. 

• Mais controle sobre a especulação imobiliária, abertura da praia da Solidão, 

saneamento nos bairros mais pobres. 

• "Mobilidade (transporte público)". 

• Ciclovias, calçadas e trânsito. 

• Ciclovias, limitar a construção de edifícios, apoiar a criação de parques - exemplo 

Morcego. 

• Praia.  

• "Turismo, Turismo, Turismo". 

• Educação, transporte público, mais empresas. 

• "Segurança- câmera nas ciclovias e nos molhes. Ciclovia na Oswaldo Reis." 

• Trânsito, mobilidade urbana, não mais ser permitida a verticalização e o solo criado. 

• Esporte cultura segurança. 

• Segurança, segurança, segurança. 

• Mobilidade inovação gestão pública.  

• Segurança, trânsito, crescimento dos prédios, especialmente os muito altos. 

• Transporte público, segurança, Praias. 

• Segurança, saúde e mobilidade urbana. 

• Criação de Conselho Municipal de Direitos Humanos, ocupação de espaço público 

de forma democrática. 

• Educação no trânsito, calçadas, saneamento básico.  

• Calçadas, trânsito e transporte público. 

• Segurança, saúde, mobilidade urbana. 

• Trânsito, menos prédios, segurança. 

• Valorização das edificações históricas; preservação das áreas naturais- moradias, 

nascentes, praia; maior comprometimento dos gestores em respeitar a vontade da 

população quanto a vocação dos bairros. 

• BARULHO, Trânsito, segurança,  

• Tratamento de esgoto. 

• Trânsito, mais ciclo vias, mais saneamento. 

• Mobilidade, ciclovias e saúde. 

• Trânsito, segurança e barulho das saídas de casas noturnas. 

• Asfalto nas ruas e acabar com os remendos que são feitos porque desde o início já 

fazem não feito. Ciclovia em Cabeçudas. Menos edifícios. 

• Policiamento ostensivo, enfrentamento à especulação imobiliária (poder público está 

cooptado) e preservação ao meio ambiente. A FAMAI é muito ineficiente e parece 

ser parcial. 

• mais eventos culturais em teatros, festividades, eventos na marejada  

• "Poderia ser governado para pessoas, Poderia se utilizar o princípio da precaução 

na tomadas de decisão, As propostas para o município deveriam ser resolvidas tão 

rápidas quanto os prédios são aprovados". 

• Trânsito, preventivos de enchentes, mobilidade. 
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• Infraestrutura, planejamento urbano do crescimento em outras localidades (após BR-

101), o porto ser organizado e planejado e não um apêndice aqui, outro ali.... 

trabalhar com o transporte pluvial (para containers) tirando os caminhões de dentro 

da cidade, + e + ciclovias afinal Itajaí é uma cidade plana um privilégio!!! 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• Sim, desde que a população seja informada previamente sobre decisões do poder 

público, fico imensamente qdo tomam atitudes, sem consulta à população, o poder 

público deve atender os anseios da população e não os seus próprios. 

• Dando sugestões e diretamente em alguma ação nos bairros, principalmente no que 

moro. 

• Sim, via manifestação na Associação de Moradores. 

• Sim, contribuindo com meu conhecimento do lugar há 50 anos. 

• Sou voluntário para qualquer atividade que vise a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que residem no meu bairro. 

• Sou voluntário para o que for necessário. 

• PARTICIPANDO. 

• Opinando e sugerindo. 

• Já participou bastante como representante de uma associação local em diversos 

espaços depois diálogos locais, também trabalho em um órgão público de meio 

ambiente.  

• Sim. Participando das atividades da cidade e do bairro. 

• Opinando e fiscalizando. 

• Participando das discussões no bairro e municipais, em audiências, oficinas. 

• Audiência pública. 

• Opinando. 

• Com opinião. 

• Sim, através de reuniões por áreas... Eu sou da Educação. Posso contribuir com este 

segmento. 

• Sim, mediante participação em audiências públicas. Por exemplo, as áreas vedes 

têm que ser preservadas, mas estão sendo ocupadas por mansões. A construção de 

edifícios em Cabeçudas é um crime contra a cidade. 

• Estando informada dos acontecimentos e participando dos fóruns em que haja 

participação pública. 

• Podendo opinar e ser ouvido, não adianta eu responder isto aqui e ficar na gaveta do 

governo, que ESTÁ sendo irresponsável com nosso bairro. 

• Fórum e oficinas. 

• Disponível como voluntário para implantar melhoria em mobilidade urbana. 

• Não.  

• Participando das reuniões do plano diretor. 

• Decidindo, diretamente em eventuais alterações propostas no plano diretor, podendo 

vetar a construção de edificações que a comunidade não deseje. 

• Opinando e debatendo sobre as mudanças e adequações necessárias para o bem 

comum. 

• Contribuído junto à associação do meu bairro. 
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• Sou arquiteto e urbanista efetivo do município, e defendo sempre ao máximo sempre 

a técnica, a legalidade, a natureza e as normas em prol do meio no qual estamos 

inseridos. Além de divulgar as informações e encontros em prol da defesa pelo meio 

ambiente... 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    

 

Outros: 

• Tv 

• Redes sociais 

• diversos 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• No momento não, apenas gostaria de ser informada com relação às mudanças que 

pretendem fazer fm nossa cidade. 

• Ver mais o interesse da comunidade e não especulações imobiliárias, interesse 

financeiro de poucos. 

• Ver mais o interesse da comunidade e não especulações imobiliárias, interesse 

financeiro de poucos. 

• Sugiro na diminuição no número de vereadores, nos cargos comissionados, e que 

esse dinheiro reverta para aplicação na saúde, educação e segurança.  

• Precisa pensar nas pessoas que usam o transporte público, mudaram a empresa de 

ônibus e as linhas e horários tradicionais só pioraram. O saneamento é uma 

esperança sem concretização. A segurança é falha. O pessoal do trânsito Codetran, 

PM não multam carro com som alto, embora haja lei pra isso. Segurança media.  

• É incrível que municípios vizinhos, como Navegantes e B. Camboriú, tenham 

humanizado a orla marítima instalando ciclovias e Itajaí ainda priorize o uso de 

automóveis em detrimento do indivíduo. 

• Estamos no 3º milênio e precisamos humanizar o trânsito, com ciclovias e bons 

passeios para pedestres. Precisamos muito de segurança e criação de cursos 

profissionalizantes gratuitos. 

• Melhorar o turismo aproveitando mais o centro de eventos.  

• "Importante que para a região de cabeçudas e praia brava, todo o longo estudo já 

realizado para a implementação da APA seja levado em consideração. Gostaria que 

66%
6%

13%

9%

6%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros



 
 

 
372 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

a revisão do plano diretor esteja embasada num processo sério, que considere os 

anseios da população e traga melhorias de vida da população - e que o documento 

produzido seja respeitado e aprovado, sem alterações pelo legislativo. " 

• Audiência pública. 

• Sorte a todos nós na construção de uma nova cidade...e competência  

• Não quero morar numa cidade de prédios e densidade demográfica alta, do contrário 

moraria em Balneário Camboriú. Não deixem estragar um dos cartões postais da 

cidade: a região da Beira rio com sua paisagem natural de baia e morros. Prédios de 

no máximo 15 andares.  

• Retirada imediata dos mendigos das ruas da cidade! Estão dominando áreas como 

praça da Beira Rio, Igreja Matriz, Univali e outros... Gostaria de parabenizar que aos 

poucos se percebe que a atual administração está mais atuante, atenta à realidade 

de alguns problemas como a saúde e a segurança!  

• Proibir a construção de edifícios de mais de 10 andares, exigir um espaçamento 

maior entre eles, proteger a mata atrás da igreja na praia de Cabeçudas, que está à 

venda. 

• Gostaria que o documento que está sendo construído retrate a opinião pública, 

manifestada nas oficinas, audiências, e outras participações. 

• Tombamento Cabeçudas antes que seja tarde demais. 

• Gostaria de ser ouvido.  

• Prioridade para incentivar o uso de meios de transporte de qualidade, passeio para 

pedestres e ciclovias.   

• Menos prédios!!!  

• Gostaria de que a Prefeitura REALMENTE estivesse ao lado da comunidade, ao 

invés dos empresários do setor imobiliário. 

• Itajaí precisa crescer, mas crescer de maneira sustentável e adaptável às novas 

demandas e acima de tudo sendo preservada pela sua população. 

• Esqueçam a construtoras. 

• O plano (mapas, leis, códigos) antes de irem a câmara de vereadores devem serem 

apresentados de maneira bem esclarecedora as comunidades, assim como foram 

nas oficinas!!! Desta maneira a garantindo a Legitimidade do Processo Participativo 

estar levando realmente em conta as diretrizes e anseios definidos pela comunidade. 

Para não ocorrer como foi em 31/12/2012. Implantar a Apa!!!! 
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REGIÃO 10 – PRAIA BRAVA 

De moradores que se identificaram como moradores da REGIÃO 10, foram 

obtidas 56 participações no questionário online. As respostas registradas de 

moradores dessa região são expostas a seguir separadas por eixo temático.  

MEIO AMBIENTE 

A região que você mora sofre de alagamentos com chuva intensa? 

 

Você é atendido com a coleta seletiva de lixo? 

 

 

 

 

 

36%

64%

Sim Não

92%

8%

Sim Não
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Você considera Itajaí uma cidade limpa? 

 

Você sabe de algum ponto de depósito de lixo irregular? Se sim, descrever 

• Sim, cidade nova. Ruas atrás da rodoviária especialmente onde ficam os catadores 

de sucata e seus cavalos. 

• Na restinga. 

• Em frente ao posto universitário no bairro Nossa Senhora das Graças. 

• Na Rua Júlio Kumm tem alguns!  

• Acesso brava norte, ao lado da UNIMED. 

• Terrenos baldios. 

• Em frente à minha casa. 

• Alguns terrenos baldios depois da Delfim. 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do seu 

bairro? 

 

80%

20%

Sim Não

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da arborização das ruas do 

centro da cidade? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no seu bairro? 

 

Em uma escala de 0 a 10, o que você acha da qualidade do ar no centro? 
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MOBILIDADE 

Qual seu principal meio de locomoção? 

 

O que faria você andar a pé com mais frequência em Itajaí? 

0 2 4 6 8 10 12 14
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De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias a pé no seu 

bairro? 

 

 

De 0 a 10, qual nota você dá para as calçadas e travessias no centro? 

 

0 5 10 15 20 25

Outros

Mais comércios e serviços próximo à minha casa

Mais áreas de lazer no meu bairro

Menos violência urbana

Mais segurança no trânsito, menor velocidade dos
carros e travessias mais seguras

Calçadas mais estruturadas, com bom
sombreamento, sem obstáculos e acessíveis

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota 0

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10

0 2 4 6 8 10 12

Nota 0

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Nota 10



 
 

 
378 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

Existe ponto de ônibus próximo a sua casa? 

 

Se sim, como é o acesso até esse ponto de ônibus? De 0 a 10. 

 

 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Você acha que deve ser incentivada a construção de prédios na cidade? 

67%

33%

Sim Não
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Se sim, o que você acha de ser construído um edifício ao lado da sua casa? 

 

Se a resposta foi “Discordo”, o que você sugere para resolver o problema 

habitacional, visto que a cidade cresce e em pouco tempo existirão poucas 

áreas livres habitáveis na cidade?? 

• Expansão para outras áreas - Itaipava, rio do meio, espinheiro. 

• Fazer um trabalho muito forte de educação populacional visando a redução de NR 

de filhos por família. 

• Estabelecer áreas prediais por tamanho. Exemplo se fizessem um andar de 3 

andares no lado da minha casa não vejo problema. Estabelecer alturas máximas por 

quadra. 

• Incentivar condomínios residenciais em áreas como Itaipava limoeiro espinheiro para 

que a cidade cresça para os lados e não para cima. 

• Regulamentar altura máxima em 6 andares. Ocupar áreas mais afastadas do centro. 

• Limitar o número de pavimentos na primeira quadra e assim por diante para que não 

afete nem a praia e muito menos as casas que ali já existem e para quem tem árvores 

nativas na propriedade criar incentivos abatendo uma parte do IPTU por exemplo. 

• Construir na área rural. 

61%
23%

16%

Sim Não Talvez

73%

27%

Concordo Discordo
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• Construções em áreas adequadas, longe da beira mar, com estudo de solo e 

adensamento demográfico. Uso de arquitetura para imóveis com metragem menor e 

com bom acabamento. 

• Essa pergunta só pode ser uma BRINCADEIRA!!! Essa foi a maior asneira que li na 

vida - "em pouco tempo existirão poucas áreas livres habitáveis na cidade" -, ainda 

mais para uma cidade do tamanho de Itajaí. 

• Prédios em bairros que não acabem com a visão da natureza, nem com o sol da 

praia. 

• Prédios em bairros que não acabem com a visão da natureza, nem com o sol da 

praia. 

• Que o crescimento seja planejado nos bairros depois da BR 101. 

• Essa premissa é equivocada. Existem diversos prédios com poucos moradores. A 

especulação imobiliária tornou os imóveis muito caros e novos prédios não resolverá 

essa questão. 

• Criar um espaço destinado a condomínios, afastado das praias e casas.  

• O que deve existir é um crescimento habitacional ordenado, respeitando as 

condições e infraestrutura dos locais. Não podemos seguir o péssimo exemplo de 

Balneário Camboriú, onde em qualquer feriado ou final de semana a cidade vira um 

caos, e os serviços básicos não funcionam por conta do grande número de 

"habitantes". 

No seu bairro há muitos terrenos baldios? 

 

Se SIM, este terreno é utilizado de alguma forma pelos moradores? Como? 

• Muito pouco. 

• Não. 

• Container lanchonete.  

• Não.  

• sim. deposito de entulhos e lixo. 

• Não. 

• Jogar lixo. 

• Não. 

• Não, eu uso para levar os cachorros para passear. 

• Não, especulação imobiliária.  

74%

26%

Sim Não
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• Não. 

• Alguns, sim, durante a temporada, são usados como estacionamento. 

• Não. 

• Jogar lixo e entulhos. 

• Estacionamentos. 

• Na maioria dos casos não.  

• Para depósito de materiais apenas. 

• Não. 

• Depósito de lixo. 

• Sim estacionamento. 

• Não, está com mata alta. 

• Para entulho de lixo. 

• Baldios ou casa.  

• Não é utilizado de nenhuma forma, muitas vezes acumulando lixo e atraindo os mais 

variados animais! 

• É ocupado por vândalos que cobram para estacionar carros e depois ainda robam os 

carros.  

• Não são utilizados.  Fechados. 

• Não de nenhuma forma. 

• Os terrenos não são utilizados para nada produtivo. Muitos ainda não fazem nem a 

limpeza e manutenção obrigatória do local. 

• Estacionamento. 

O que você acha que deve ser feito com os lotes vazios? 

 

Outros: 

• Cercar e fazer as calçadas. Pois em duas de chuva as calçadas de terra viram lamas  

• Manter limpo e criar área de lazer 

• Estimular a ocupação. Devemos dar um fim útil aos lotes, uma vez que a compra 

para valorização é um câncer que acaba com possíveis espaços públicos e/ou de 

serviços, etc 

• Áreas verdes, de lazer, uso comunitário  

• O proprietário deve ser responsável pelo abandono, multado ou finalmente até perder 

o terreno para fins de benefícios para o público. 

61%
12%

6%

21%

Estimular a ocupação, principalmente nos lotes em que há infraestrutura ao redor.

Deixar como está

Não sei opinar

Outros
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• Cercar, limpar e fazer calçadas!  

• localizar os proprietários 

• Criar programas de estimulo  ao paisagismo 

• Gerar renda e impostos para prefeitura  

• Estacionamento  

Onde você mora existem comercio e serviços que atendam suas 

necessidades básicas? (Por exemplo, padaria, minimercado, açougue, 

farmácia, oficina, borracharia, salão de beleza, barbeiro, lotérica, etc.)? 

 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

69%

31%

Sim Não
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saúde no 
município de Itajaí.
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• Prazo de espera para realização de exames, cirurgias e consultas. 

• Mais médicos. 

• Mais médicos com horários diferentes.  

• Melhor coordenacão em agendamentos de consultas e exames. 24h. 

• Tudo, equipamentos, atendimento, médicos, exames. 

• Mais agilidade.  

• Posto de saúde para atender a região. 

• Atendimento.  

• Melhoria do posto de saúde do bairro. 

• Bancos. 

• Mais comprometimento dos funcionários, cuidados com os equipamentosdos e com 

a infraestrutura (edificações, carros, ambulatórios). 

• Mais médicos. 

• Aumentar o número de postos de saúde com opções de desenvolvimento de 

atividades saudáveis.  

• Os serviços de saúde são bem realizados nas unidades básicas (com tempo razoável 

e exitoso), mas os serviços de alta complexidade permanecem com filas. 

• Hospital de melhor qualidade.  

• Agilidade, menos tempo de espera, cumprimento de prazos, importância para 

gravidades, especialidades e cirurgias mais rápidas e eficientes, etc.  

• A Estrutura nos Postos de Atendimento, bem como aumento no número de 

prestadores de serviço. 

• Agilidade na realização de exames, mais especialistas e consequente ampliação da 

agenda de atendimento. 

• Um posto de saúde bem estruturado. 

• Atendimento mais humanizado e mais médicos especialistas. 

• Ter um posto de saúde.  

• Limpeza, qualidade dos profissionais, agilidade no atendimento, cuidado e melhorias 

nas infraestruturas.  

• Instalação de Clínicas e Hospitais no bairro. 

• Médicos especialistas com consulta mais rápido. 

• Pessoal mais capacitado. 

• Mais postos de saúde e hospitais.  

• Investimento em infraestrutura e pessoal treinado. 

• + postos de atendimento, principalmente nos finais de semana. 

• Equipamentos para um diagnóstico mais preciso 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Educação no município de 

Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Qualidade do ensino em si. 

• Qualificação dos professores. 

• Mais qualidade, sendo fazer atualizações dos mestres maior respeito aos mesmos.  

• Educação voltada para a Família, como erra antigamente. 

• Ter escola em período integral. 

• Infraestrutura.  

• Mais creche na região. 

• Mais esportes.  

• Melhoria escola do bairro. 

• É inconcebível alguém querer fazer uma faculdade e ter que pagar horrores para 

isso. 

• salário dos professores e estrutura. 

• Desenvolver atividades com a finalidade de trazer a criança para o seu interior. 

• A inclusão de atividades extracurriculares no contraturno. 

• Qualidade do ensino e salários dos docentes.  

• Educação em período integral. 

• Qualidade, atualização dos professores, plano de carreira por competência, etc.  

• Estímulo às crianças e jovens. 

• aula em período integral, incluindo atividades esportivas e técnicas nos 

ensinamentos. 

• Limpeza, qualidade dos profissionais, agilidade no atendimento, cuidado e melhorias 

nas infraestruturas.  

• melhorar o nível de ensino. 

• Instalação de Escolas e Universidades no bairro. 

• Mais curso profissionalizante gratuito. 

• Professores melhor remunerados. 

• Mais escolas públicas de ensino de qualidade.  

• Investimento em infraestrutura e pessoal treinado. 

• A qualidade dos professores. 

• Capacitar professores, banir as ideologias.  

• Feira de ciências com premiações. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Cultura no município de 

Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Divulgação da cultura da cidade. 

• Atividades de cultura e lazer abertas ao público. 

• Não existe.  

• Incentivar Atividades de lazer e esporte.  

• Fechar a rua pra eventos culturais nos fins de semana. 

• Cultura é conteúdo, é fazer a comunidade participar, criar incentivos e locais 

propiciando a cultura. 

• mais teatros.  

• A cidade é muito deficiente em programas culturais de fácil acesso à população.  

• Mais incentivo do poder público e divulgação por parte dos veículos de comunicação 

da prefa. 

• Mais eventos culturais . 

• Promoção de eventos culturais.  

• Não existe cultura de livre acesso. A cultura ou é paga ou é feita para grupos 

específicos.  

• DIVULGAÇÃO. 

• incentivo a economia alternativa e solidária. 

• Teatro. 

• Teatro. 

• incentivo de atividades culturais ao longo da orla. 

• Faltam atividades, peças de teatro acessíveis (preços menores), show de grandes 

artistas. 

• Mais opções.  

• Criação de espaços culturais no bairro. 

• Diversificação para todas as atividades. 

• Mais infraestrutura.  

• Investimento em infraestrutura e pessoal treinado. 

• Aumentar o número de eventos. 

• Divulgação e mais investimentos. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Esporte e Lazer no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Muitas coisas relacionadas ao lazer. 

• Escolas abertas aos finais de semana com aulas de esportes diversos. 

• Incentivo ao esporte náutico. 

• Calcadas.  

• Para de esportes ao ar livre. 

• Incentivar campeonatos.  

• Organização Esportes na praia gratuitamente.  

• mais praças esportivas. 

• Como já disse estimular e facilitar a acessibilidade.  

• Incentivo aos profissionais. Somos vice-campeões do JASC. 

• Mais segurança para poder praticar esportes na praia.  

• Melhorar a qualidade, espaço     , segurança.  

• Promoções de eventos esportivos. 

• Acontecer, organizar, divulgar e dar constância.  

• Mais praças e quadras poliesportivas. 

• melhor seleção dos técnicos.. principalmente na ginástica rítmica. 

• incremento das atividades esportivas por meio de escolinhas e competições. 

• Incentivar os atletas da cidade.  

• Limpeza, cuidado e melhorias nas infraestruturas.  

• trazer mais eventos . 

• Instalação de ciclovias e academias ao ar livre no bairro. 

• Mais opções com acesso popular. 

• Investimento em infraestrutura e pessoal treinado. 

• Incentivar mais o esporte no primeiro grau. 

• Itajaí possui um paraíso natural, que são as suas praias. Ao invés de liberar a 

construção de edifícios altos, além do permitido no plano diretor, deveria investir na 

preservação da natureza e incentivo do turismo. 

• Esporte e lazer na praia.  

• Olimpíadas municipal com o objetivo de promover o esporte. 
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De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Assistência Social no 

município de Itajaí? 

 

O que você acha que poderia melhorar? 

• Mais conselhos  

• Único trabalho que vejo aqui, são as moças da Dengue  

• Mendigos  

• Habitação 

• não sei opinar 

• Diminuir o abandono de pessoas, mendicância e animais abandonados  

• Não sei, mas acabar com a mendicância nos sinais é muito importante 

• Não tenho muito conhecimento do trabalho. 

• Amparar os necessitados e atuação nos semáforos 

• retirada dos moradores de rua e crackentos que infestam o centro de Itajaí 

• Limpeza, qualidade dos profissionais, agilidade no atendimento, cuidado e melhorias 

nas infraestruturas  

• Mais empenho no atendimento 

• Aumentar a assistência nas ruas. 

• Acabar com pedintes nas sinaleiras e diminuir números de mendigos  

• Melhor tratamento aos moradores de rua. Recuperar pessoas. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Abastecimento de Água no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Qualidade da água. 

• Melhorar para nunca mais faltar água principalmente na temporada. 

• A qualidade dá água de Itajaí e péssima. Com gosto de cloro, amarelada. 

• Precisa da contrapartida dessa empresa. 

• Qualidade Água. 

• não sei opinar. 

• Com muita frequência ficamos sem água. Na alta temporada com muita frequência.  

• Ter capacidade de abastecimento igual na temporada e melhoria da qualidade da 

água.  

• Nada a declarar 

• Aqui na Brava muitas cezes a água chega suja, muito suja!  

• Qualidade da água. 

• Água de qualidade.. pois muitas vezes chega barrenta. 

• Qualidade da água.  

• Ampliar a rede de abastecimento. 

• Campanha de esclarecimento geral. 

• Aumentar a capacidade dos reservatórios e exigir reaproveitamento na nos obrar.  

• Menos sedimentos. 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Saneamento Básico no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Terminar de fazer nas ruas menos movimentadas do bairro. 

• Mais saneamento. 

• Tudo. 

• Tem que iniciar urgente o tratamento de esgoto. 

• Alguns esgotos sem tratamento.  

• Fiscalização dos que não usam o esgoto tratado existente. 

• Realmente fazer o tratamento de esgoto.  

• ampliação do sistema. 

• não sei opinar, mas acredito que Itajaí não tem 100% das casas com acesso ao 

esgotamento sanitário.  

• Esgoto pra todos, com boa instalação.  

• A praia brava necessita urgente de saneamento. Não é possível uma praia povoada 

de ratos, escorpiões, cães...etc...e achar que moramos em uma praia saneada.  

• Precisa ser terminado as obras!  

• Infra-estrutura, principalmente dos boeiros. 

• garantir o destino adequado dos resíduos líquidos e sólidos. 

• Muitas valas abertas e casas sem ligação à rede de esgoto. Mais fiscalização. 

• Tratamento e fiscalização.  

• Ampliar rede de esgoto. 

• Responsabilidade dos governantes. 

• Investimento em infraestrutura. 

• Investir nas redes de tratamento e coletoras de esgoto.  

• Exigir as ligações de esgoto nas redes.  

• Não pode haver esgotos clandestinos.  Multar com gravidade alta. 

 

 

De 1 a 5, qual nota você dá para os serviços de Iluminação Pública no 

município de Itajaí? 
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O que você acha que poderia melhorar? 

• Deixar as ruas que não são principais mais iluminadas. 

• Mais iluminação. 

• Aumentar a potência dessas lâmpadas. 

• Falta.  

• Mais postes de luz. 

• Manutenção. 

• Fazer a manutenção e utilizar as lâmpadas corretas para os devidos locais, no Atalaia 

por exemplo vive queimando as lâmpadas.  

• melhor manutenção. 

• A brava não tem iluminação noturna (falando do meu bairro), e diversos pontos da 

cidade ficam no escuro. 

• Na nossa rua Jucilia Maria da Silva Miguel não tem iluminação pública.  

• Mais ruas iluminadas.  

• Tornar idêntica a da orla de Balneário.  

• Sempre lâmpadas queimadas e ruas muito escuras.  

• Mais iluminação e segurança nos furtos das fiações. 

• Implantação. 

• Iluminação mais forte. 

• Instalação de iluminação em toda a cidade.  

• Aumentar luminosidade nas ruas. 

• Compromisso e planejamento. 

• A orla da brava e um dos lugares mais escuros do bairro e as pessoas não têm 

segurança a noite.  

• Investimento em infraestrutura. 

• Melhorar o projeto de iluminação de todos os bairros.  

• Mais iluminação. 

• Manutenção e monitoramento. 

 

O que você mais gosta na sua cidade: (marque até 3 alternativas) 
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Outros: 

• qualidade de vida em geral 

• Qualidade de vida  

• O jeito itajaiense de ser (mas as pessoas deixam a desejar em outros pontos) 

• Praias 

• Praia Brava, Pesca 

• Praia Brava 

• Clima 

• Construções 

O que você mais gosta no seu bairro: (marque até 3 alternativas) 

 

Outros: 

• o litoral 

• Praia  

• Praia, canto dis passaros e tranquilidade (fora temporada e feriadões). 

• Praia 

• Beleza 

• Localização geográfica  

11%

11%

38%

12%

20%

8%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros

17%

37%

9%

24%

13%

Centro Vegetação Natureza Festividades As pessoas, comunidade Outros
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• praia 

• Excelentes edificações 

• Do desenvolvimento, a modernidade e os lindos condomínios de prédios na Brava, 

pois trás desenvolvimento , renda e empregos. 

• Silêncio  

• Construções 

Cite 3 pontos positivos de viver em Itajaí 

• Localização, Emprego e Opções de Lazer 

• Cidade acolhedora, tem sol na praia e o comércio é bem localizado 

• Natureza 

• Proximidade de tudo. Povo. Beleza. 

• Organização da cidade/ qualidade de vida/ economia aquecida 

• Qualidade de vida 

• Fácil acesso, plano e boa comunicação  

• Praia, natureza e segurança  

• acesso a lazer, natureza e economia diversificada 

• lindas Praias 

• natureza, hospitalidade, posição geográfica 

• Boa cidade, fácil acessibilidade e lazer 

• Cidade plana, próximo a BC, clima ameno 

• Qualidade de vida  

• Segurança, prosperidade e qualidade de vida. 

• Praias, perto de aeroporto, cidade com história 

• Estrategicamente bem localizado comercialmente, oportunidades de emprego e 

gastronomia/entretenimento. 

• Povo natureza   

• Natureza mobilidade de carro, povo 

• As praias, as pessoas e a natureza 

• Localização 

• Natureza, o povo,  

• O clima, o turismo e as oportunidades 

• Saúde laser educação  

• Praia/ localização geográfica/ qualidade de vida 

• Cidade histórica com tradições, bons serviços médicos, beleza da Praia Brava e Beira 

Rio 

• Educação dos moradores, limpeza da cidade e mobilidade urbana  

• Natureza 

• O povo 

• "Clima, natureza, pessoas." 

• Pessoas, oportunidades e localização 

• "Povo honesto, energia incrível, qualidade de vida" 

• Praia Brava e proximidade a BC 

• Praia Brava e proximidade a BC 

• Lindas Praias, Economia em crescimento, Povo receptivo 

• Cidade de médio porte com boa infraestrutura e qualidade de vida 
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• Praias, relativamente tranquila em relação a violência e trânsito, é uma cidade 

agradável e linda! 

• Localização, beleza e economia  

• Clima, praias e crescimento  

• beleza 

• praia, aspectos naturais e desenvolvimento econômico 

• Tranquilidade, limpeza, educação. 

• Cidade receptiva e oportunidade de emprego 

• Qualidade de vida pela natureza e sistema portuário de incremento 

• Praia, pessoas, clima  

• Mobilidade; natureza; estrutura  

• Praia, universidade e próximo aeroporto  

• Localização, natureza e oportunidades 

• Limpeza, negócios, investimentos. 

• Paraíso natural que é a praia brava, boas faculdades e localização 

• Cidade limpa, grandes projetos, várias opções de lazer 

• "Segurança pública, Qualidade do ar, Gastronomia " 

• "Lazer, Cultura, Saneamento" 

• Localização 

• tudo 

• Comunidade 

Cite 3 pontos que poderiam ser melhorados em Itajaí 

• Trânsito (mobilidade), Violência (Segurança), Saneamento Básico. 

• Limpeza e cuidado das praias, segurança e infraestrutura (principalmente nas ruas 

da Brava). 

• Mais urbanizado. 

• Oportunidade de empregos para jovens. Mais atividades culturais. Segurança 

• Segurança/ infraestrutura / comércios e vida noturna no centro. 

• Mobilidade.  

• Segurança, desburocratizar o serviço público, e rapidez nos processos de 

viabilidade.  

• Saneamento, iluminação, asfalto e calçadas. 

• estradas, calçadas e segurança (revitalizar a Osvaldo Reis). 

• A Educação, Segurança, Saneamento e Esgoto. 

• segurança, saúde, pavimentação. 

• Urbanização nos bairros, segurança e saneamento. 

• Melhorar educação, qualidade dá água e mais cuidado com o gosto público. 

• Infraestrutura.  

• Regulamentação para construção e atração turísticas. 

• Guarda Municipal, melhor ligação da Brava com a BR, hospital. 

• Trânsito, limpeza nos bairros mais afastados e pobres onde tem lixo para todo lado 

e um plano de moradia.  

• Transporte urbano trânsito.  

• Saneamento, cultura nos bairros, segurança.  

• Política ambiental, saneamento básico e segurança. 

• Hidrovias. 
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• Segurança, educação, transporte.  

• a administração do dinheiro público, o nível educacional do povo itajaiense e o 

incentivo de outras frentes econômicas além do porto. 

• Tudo pode ser melhorado.  

• Mobilidade/segurança/ urbanização mais sustentável.  

• Limpeza das praias, segurança e regras púbicas e sociais para cuidados com o meio 

ambiente, seus rios , mares , fauna e flora...gerando bem estar para os habitantes. 

• "Praia Brava- 1 - limpeza na praia( acabar com a mata que não for nativa na areia) 

2- licitar quiosques como o do Rio de Janeiro ( tornando a praia aprazível aos 

frequentadores) 3 - plantar árvores na calçada da praia para permitir caminhadas, 

dominós...etc; 4 - Melhorar a mobilidade, urgentemente na praia Brava, ( mais locais 

de entrada e saída)." 

• Natureza. 

• Saúde. 

• Mobilidade, transportes coletivos, segurança.  

• Saúde, educação e eventos culturais/esportivos. 

• mobilidade, transporte público, proteção e preservação da Praia Brava. 

• Calcamento nas ruas da Praia Brava - a rua Maria das Dores Santos Muller tem 3 

prédios e muita circulação de gente e não é asfaltada, resultando em muitos buracos 

e poeira. 

• Calcamento nas ruas da Praia Brava - a rua Maria das Dores Santos Muller tem 3 

prédios e muita circulação de gente e não é asfaltada, resultando em muitos buracos 

e poeira. 

• "Incentivo a Construção civil, a indústria e ao turismo para criação de empregos. 

• Acabar com radicalismo ambiental que tudo proíbe. Desburocratizar os 

licenciamentos, principalmente os ambientais que é um atraso para nossa cidade. " 

• Ocupação do espaço urbano sem espigões... Melhor arborização da cidade e 

aumento das ciclovias. 

• Respeito às leis ambientais, compromisso em não aumentar o gabarito dos prédios 

na região da Praia Brava, maior fiscalização as invasões (especialmente nos morros 

próximos à Praia Brava). 

• Segurança, saúde e fluxo de veículos. 

• "Fiscalização do meio ambiente, Melhorias em acessibilidade e segurança" 

• mais infraestrutura. 

• mobilidade, segurança e a infraestrutura. 

• "Os terrenos já são escassos em alguns bairros, o plano diretor deveria incentivar a 

construção e o aproveitamento destes. Os recuos atuais para construção de edifícios 

estão muito grandes, devem ser diminuídos e permitida a utilização do subsolo, para 

que não sejam criados paredões de garagens como em Balneário Camboriú." 

• Melhoria no transporte público, wifi gratuito para moradia. 

• Maior capacitação nos serviços da administração pública e infraestrutura urbana 

condizente com a arrecadação municipal. 

• Segurança. 

• Saúde, educação, calçadas/ciclovias. 

• A cidade deveria se consolidar no crescimento e gerar mais segurança jurídica para 

investidores investir e gerar mais empregos. 

• Trânsito, segurança e iluminação pública. 

• Plano Diretor, planejamento da cidade, segurança jurídica nos contratos com o setor 

público. 
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• O trânsito: as ruas centrais não comportam o número de carros atuais; e os acessos 

da cidade são terríveis não só em horários de pico. Aumento de ciclofaixas, e 

conscientização dos ciclistas.  

• Desburocratizar as aprovações de projetos, incentivo ao desenvolvimento, 

restruturação do órgão licenciador ambiental visando o desenvolvimento sustentável 

sem ideologias.  

• "Mobilidade urbana. Proteção e exploração turística da floresta urbana da ressacada. 

Criação de centros esportivos próximo a comunidades carentes." 

• "Incentivo a Construção Civil. Desenvolvimento de empregos. Desenvolvimento de 

economia " 

• Pouco urbanizada. 

• Nada. 

• Trânsito. 

Você quer participar do processo de melhoria da sua Cidade? De que 

forma? 

• Sim, quero participar. Ajudando na revisão do plano diretor e contribuindo com os 

projetos de melhorias que vão surgir em decorrer disso. 

• planejamento no sistema viário, pontos turísticos. 

• Sim. 

• Incentivando o crescimento respeitando a natureza. 

• Sim participando de audiências publicas. 

• Participando das audiências públicas, colaborando nos mutirões e nas decisões das 

diretrizes do plano diretor. 

• Audiências Públicas. 

• Denunciando os pontos negativos.  

• oficinas e conselhos municipais. 

• Sim, através da Associação Comunitária do nosso bairro. 

• Através da Associação dos Moradores do meu bairro. 

• Gostaria de ir alguma reunião.   

• Sim, sendo convidado para os eventos que impactam o futuro da Cidade. 

• Sim. Faço isso todos os dias, colocando em prática hábitos normais, como educação, 

higiene, ajuda ao próximo, etc. 

• Dando sugestões de melhorias. 

• Indo aos eventos das discussões. 

• Sim, através de sugestões e participação por meio da internet, como a discussão e 

votação do plano diretor. 

• Cobrando dos responsáveis. 

• sim opinando. 

• Sim. 

• Sim, participando dos projetos para a cidade. 

• Sendo ouvida. 

• Pelas oficinas do plano diretor e demais processos urbanísticos.  

• Colaborando com a manutenção dos equipamentos públicos. 

• Estou disposto a colaborar por uma Itají melhor. 

• Opinando para um desenvolvimento sem ideologia, precisamos criar empregos.  
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• Por meio de um canal de comunicação onde se possa manifestar ideias bem como 

o acompanhamento das mesmas. 

• Acompanhando o Desenvolvimento Urbanístico do Município. 

Por que meio você fica sabendo das notícias de sua Cidade?    

 

Outros: 

• Amigos 

• Priess 

• Infelizmente, afora o diarinho temos pouco conhecimento do que se passa na cidade 

• TV 

• Um pouco de cada meio de comunicação 

Gostaria de falar mais? Tem alguma sugestão? 

• O CREA-SC tem uma cartilha de engenharia pública explicando a Lei 11.888/2008 

que garante assistência técnica gratuita às famílias com renda até 3 salários 

mínimos. O novo plano diretor vai contar com a proposta dessa lei? Vai ser criado 

um escritório modelo em Itajaí? Tenho interesse em participar disso. 

• Desburocratizar o serviço público  

• O Governo deve estimular o empreendedorismo  

• A cidade precisa aproveitar melhor o belo visual do Rio Itajaí Açu 

• Temos que cuidado com o dinheiro público, ter escola integral, plantar mais árvores, 

melhorar o transporte público, ter mais ciclo faixas 

• Não  

• Preservar o meio ambiente e fazer um trabalho de educação ambiental em todo o 

município. 

• Recuperar as Encostas - Devolver o Paisagismo Natural 

• Não  

• Aqui na Praia Brava dessem prioridade à praia, evitando o sombreamento dela, 

adensamento menor, proibição do subsolo, pois já temos muitos edifícios com 

subsolo que estão afetando nossas casas.  

61%

9%

9%

10%

11%

Internet Radio Jornal Vizinhos Outros
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• Cuidados com o sombreamento da Praia Brava com edifícios altos na faixa próxima 

ao mar e Praia (3 quarteirões mais perto do mar). Melhoria do saneamento básico, 

calçadas e qualidade da água. 

• A praia brava é um local encantador. Necessita urgente de arquitetos urbanistas 

fazerem um projeto de modernização e mobilidade. Desta forma se ampliará a 

qualidade de vida dos itajaienses. 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Liberação de prédios na Ressacada 

• Tenho várias.  Mas uma que penso ser fundamental é transporte coletivo, mudou e 

piorou. Além de caro para a população é um descaso o tempo de espera. Aqui pra 

Brava não temos quase linhas, Beira o absurdo!  

• Melhor comunicação com os munícipes, desburocratização nos processos dentro da 

Prefeitura e principalmente que as viabilidades dos terrenos não sejam prejudicadas 

pela Infraero, em especial onde não é rota de aviões 

• Protejam a Praia Brava da pressão imobiliária. a riqueza e sucesso deste local 

depende de sua preservação!! 

• Calcamento na rua Maria das Dores Santos Muller, na Praia Brava. 150 metros só, 

que beneficiara 3 prédios 

• Calcamento na rua Maria das Dores Santos Muller, na Praia Brava. 150 metros só, 

que beneficiara 3 prédios 

• Sou proprietário de um terreno na quadra 44 do Loteamento Camboriú de Hotéis  

aprovado na década de 70, localizado na Rua Pratico Adolfinho Lindalvo da Costa 

no canto sul da Praia Brava, pago meus impostos e estou impedido de ter acesso ao 

meu terreno, pois no local colocaram uma barreira na via pública que impede o 

acesso  ao meu terreno , gostaria que fizesse valer o meu direito de propriedade. Os 

proprietários da quadra 44 deste loteamento faz divisa com o ribeirão Ariribá, 

reivindicam também que permaneça o o recuo de 15 metros como sempre foi 

inclusive com sentença judicial proferida pelo juizado, não é justo beneficiarem uns 

que já estão construídos, e prejudicarem outros à construir , o recuo de 33 metros 

como querem implantar é um absurdo. 

• Maior divulgação das discussões. 

• Sim. Divulgar amplamente a revisão do Plano diretor e possibilitar que sejam feitas 

sugestões pela internet. Assim fica melhor para as pessoas participarem 

efetivamente.  

• permitir melhor aproveitamento das áreas construídas e edificações mais altas na 

praia Brava.   

• Na revisão em curso do Plano Diretor, devem ser diminuídos os grandes recuos 

atuais para construção de edifícios e autorizada a utilização do subsolo, como forma 

de incentivar a construção e permitir o crescimento ordenado da cidade, 

preenchendo os terrenos vazios com construções atuais, modernas e com qualidade. 

• Falta ciclovias na cidades, porque a quantidade de pessoas que usam meio de 

transporte com bicicleta e muito grande. 

• Sim. Prefeito deveria visitar mais toda a cidade. 

• Continue melhorando a gestão.  

• Que a Prefeitura desse mais atenção quando tivesse solicitação de moradores.   

• Não. 

• Gostaria de registrar a minha insatisfação com a utilização do solo criado nas áreas 

próximas ao mar, como a Praia Brava e Cabeçudas. Nossa praia é tão linda, 

referência internacional em vários quesitos. Devemos realizar a ocupação do solo 



 
 

 
398 

Agosto 2019 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ / SC 

COMPILAÇÃO DOS CONTEÚDOS RECEBIDOS NO ESPAÇO PD 
 

sim, porém de maneira consciente, preservando a natureza e a comunidade local. A 

nossa praia recebe turistas e moradores de todos os locais, inclusive da "GRANDE" 

Balneário Camboriú, a "Dubai Brasileira", que pela construção desordenada de 

grandes edifícios na beira mar, não tem mais a incidência de sol na areia, no período 

da tarde. Vamos respeitar o plano diretor, e não liberar a construção acima do que é 

permitido, mantendo a praia ensolarada, e a restinga em suas condições normais. 

• A favor do desenvolvimento da Praia Brava , discursão sobre sombreamento na 

Brava é pura ideologia, temos coisas mais importantes que isso , 6 pavimentos na 

primeira quadra como é hoje permitido, não vai sombrear nunca , o Brasil hoje é 

outro, temos que suprimir esses radicais que nunca criaram um só emprego sequer 

, e querem proibir tudo, vamos desenvolver a Brava . 

• Os semáforos da cidade poderiam ter programação baseado no movimento da via 

considerando sempre o horário de pico da mesma.  

• Mais urbanização vertical na Praia Brava e Ressacada. 

• Aumentar padrão de prédios na Praia Brava e Ressacada. 

• Incentivar construção de prédios nas áreas mais centrais para evitar aumento no 

número de carros nas vias. 
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3.  REGISTROS NO ESPAÇO FÍSICO PLANO DIRETOR 

 

O Espaço Plano Diretor é um dos canais de comunicação entre o cidadão 

Itajaiense e a Equipe Técnica que está desenvolvendo o trabalho de Revisão do 

Plano Diretor. Desta forma, é um espaço aberto onde qualquer cidadão pode ter 

acesso a todas as informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos, bem 

como acesso a documentos, produtos elaborados e informações.  

Neste espaço, o cidadão também pode protocolar projetos, reinvindicações, 

sugestões ou qualquer outro material que seja de interesse que vá para análise 

da Equipe Técnica.  

Durante o período em que está aberto, desde 18 de junho, o Espaço Plano 

Diretor têm recebido, seja por ligação ou fisicamente, algumas pessoas 

solicitando esclarecimento de dúvidas, principalmente no que diz respeito as 

propostas que estão sendo desenvolvidas. Porém a maiorias dessas visitas não 

são protocoladas, sendo apenas uma conversa informal, sem registro. 

Também foram protocolados alguns documentos: sendo estes descritos abaixo, 

seguidos da data de protocolo. 

14/09/2018 – Sr. Joao Paulo W. Pires, morador do Bairro São Judas - Rua José 

Tedéo, mandou e-mail para fazer sugestões referentes ao trânsito e ao espaço 

urbano. 

25/09/2018 – Foi recebido no Espaço Plano Diretor, um Oficio de Reinvindicação 

do Sr. Paulo Afonso do Nascimento, para retirada de barreira que prejudica o 

acesso ao seu terreno, localizado na Praia Brava, e quanto ao recuo (Área de 

Preservação) do Ribeirão Ariribá. 

13/10/2018 – Recebido por e-mail os encartes do Plano de Manejo da APA da 

Orla e Parque Canto do Morcego, por Sra. Katiuscia Wilhelm Kangerski do 

Laboratório de Conservação e Gestão Costeira - UNIVALI 

30/10/2018 – Recebido por e-mail, os volumes I e II do PMDMAP pelo delegado 

Titular da FAMAI – Sr. Marcelo Bauke. 
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30/10/2018 – Recebido por e-mail, do Sr.Pedro Paulo da Luz – representande 

da Empresa Klabin, preocupações sobre o trânsito intenso e pesado, e a 

aproximação das residências ao limite físicos das empresas instaladas no local 

– Bairro Cordeiros, podendo vir a gerar restrições operacionais inviabilizando a 

continuidade nesse município. 

13/11/2018 – Recebido e-mail dos “Amigos da Bica” – Projeto de Criação de uma 

zona residencial especial no bairro Fazenda 

15/04/2019 – Recebido por e-mail do Sr. Tiago Pastre sugestão de Diretriz de 

Arruamento em nome da empresa DM TREVO S/A 

07/05/2019 – Protocolado no Espaço Plano Diretor, Projeto de Loteamento no 

Bairro São Roque, pela Sra. Luciana Pereira 

16/062019 – Recebido por e-mail notificação de erro no site, quanto a postagem 

dos materiais produzidos durante a Oficina Local de Prognóstico da Praia Brava. 

Para tanto, a Associação Comunitária de Moradores da Praia Brava - AC Brava, 

por meio da representante Sra. Daniela Occhialini, relata que faltou cópia do 

questionário do Grupo 2 vermelho no site e veio por meio deste, solicitar cópia 

do questionário/ documento faltante, sendo o problema logo solucionado por 

parte da Equipe Técnica e o material disponibilizado por email à Sra Daniela, em 

atendimento à solicitação.  

08/07/2019 – Protocolado no Espaço Plano Diretor a Complementação da 

Síntese das Oficinas por parte do Bairro Cabeçudas (Sr. João Carlos Santos), 

Projeto de Saneamento de Cabeçudas, Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental da Orla de Itajaí e Parque Natural Municipal Canto do Morcego, 

Encarte III – Plano de Manejo APA da Orla e Parque Natural Municipal Canto do 

Morcego. 

Todos os documentos originais acima mencionados são entregues juntamente a 

este relatório à Secreteria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de 

Itajaí. No caso de e-mails recebidos estes serão encaminhados diretamente ao 

e-mail pditajai@gmail.com e rodrigo.lamim@itajai.sc.gov.br, de forma a dar 

conhecimento à equipe municipal e ao Secretario de Urbanismo de Itajaí de seu 

conteúdo e seus anexos.   

mailto:pditajai@gmail.com
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4.  RECEBIDOS NA OUVIDORIA DO PORTAL ONLINE 

 

 

22 de junho de 2018 às 18:00 

José Leitte 

(189.112.213.193) 

O QUE TEMOS TESTEMUNHADO EM ITAJAÍ É A GRANDE DEMORA NA EXECUÇÃO DE 

OBRAS, ALGUMAS COMEÇARAM E NÃO TERMINARAM (VIA PORTUÁRIA, CICLOVIAS, 

ETC.)… PENSO QUE DEVERIA HAVER UM COMPROMISSO DE UM GOVERNO CONTINUAR 

O TRABALHO DO OUTRO, COMO POR EXEMPLO O TRATAMENTO DE ESGOTO, INICIADO 

EM 2014 E COM PREVISÃO PARA CONTINUAR EM 2018… O MUNICÍPIO SABE O QUE 

PRECISA SER FEITO, EM TODAS AS ÁREAS (SAÚDE, EDUCAÇÃO, MOBILIDADE URBANA, 

ETC.); AS CALÇADAS SÃO UM GRANDE EXEMPLO DA DEMORA EM ITAJAÍ – NÃO HÁ UMA 

RUA EM QUE O CADEIRANTE POSSA IR DO COMEÇO ATÉ O FINAL, SEM SER AJUDADO 

OU TER QUE PASSAR PELO MEIO DA RUA… MUITAS PESSOAS JÁ ARRUMARAM SUAS 

CALÇADAS, FALTA A FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO COBRAR 

DAQUELES QUE NÃO FIZERAM… 

 

 

21 de agosto de 2018 às 17:40 

José Leitte 

(189.112.213.193) 

OLHANDO O MAPA DE ITAJAÍ, PODEMOS OBSERVAR QUE O RIO ITAJAÍ-AÇÚ PASSA POR 

DIVERSOS BAIRROS – POR QUE A HIDROVIA RIO ITAJAÍ-AÇÚ NÃO É UTILIZADA PARA 

TRANSPORTAR PESSOAS DO CENTRO PARA OS BAIRROS: BARRA DO RIO, IMARUÍ, SÃO 

JOÃO, CORDEIROS, MURTA, CORDEIROS E SALSEIROS? 

SUGIRO QUE FAÇAM UM TESTE (FLORIANÓPOLIS JÁ USA UM BARCO DO TIPO 

CATAMARÃ), COM HORÁRIOS DE HORA EM HORA, IDA E VOLTA; CLARO, NÃO VAI 

RESOLVER O PROBLEMA DA MOBILIDADE URBANA, MAS PENSO QUE MILHARES DE 

PESSOAS NÃO USARÃO AS VIAS PÚBLICAS, DEIXANDO O TRÂNSITO MAIS TRANQUILO. 

SE JÁ FIZERAM ALGUM TESTE, PEÇO QUE DIVULGUEM PARA A COMUNIDADE, 

MOSTRANDO ENTÃO PORQUE É INVIÁVEL O TRANSPORTE DE PESSOAS COM BARCOS. 

PERCEBO SEMPRE O TRÂNSITO INTENSO NA RUA URUGUAI, ESQUINA COM AVENIDA 

CONTORNO SUL; HAVERIA POSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RUA PEDRO JOSÉ JOÃO, QUE 

COMEÇA NA ENTRADA DO BAIRRO NOSSA SRA. DAS GRAÇAS E SAI NA RUA URUGUAI, 

ALIVIANDO O TRÂNSITO NESTAS VIAS? 
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4 de julho de 2018 às 08:19 

Bruno Espindola 

(177.200.207.146) 

O que eu sinto falta na cidade de Itajaí é de árvores nas ruas, espaços de lazer para a 

comunidade como parques com boa estrutura e próximo dos bairros centrais. Outra coisa que 

me preocupa é a quantidade de arranha céus que vem sendo construído na cidade. Em breve, 

se não houver um planejamento das vias e rodovias na cidade, iremos ter maiores problemas de 

locomoção pois milhares de famílias irão morar num mesmo espaço reduzido. 

 

17 de setembro de 2018 às 00:26 

Maicon dos Santos Gonçalves 

(177.72.44.120) 

Olá Senhores(as) Delegados(as). Gostaria de contribuir mediante a sugestão 

das seguintes ideias: 

 

*Mobilidade urbana: 

 

1 – Desenvolvimento Orientado para o Transporte Sustentável. É a utilização de um filtro junto 

ao Balcão de Empregos para que análise a proximidade entre a moradia e as oportunidades que 

o candidato visa, com o intuito de facilitar os caminhos do futuro empregado, evitando assim, 

possíveis acidentes de percurso e viabilizando um equilíbrio no trânsito de veículos automotores, 

tendo em vista que seu uso, de modo sustentável, libera as vias ao fluxo contínuo. 

2 – Acesso a informação de localização e horários do transporte coletivo nos ônibus de forma 

visível. Trajetos orientados por mapeamento de terminais de origem e chegada. Confecção de 

rotas de destino contínuas e de horários de partida e chegada. Obs: O método, rotas de destino, 

exigem que o motorista altere a nomenclatura da faixa, toda vez que chega ao final do trajeto, 

de modo que, nova origem dará, naturalmente, novo destino e novo horário. A realização exige 

cronoanálise para evitar horários desconformes, portanto, deve observar fatores de distância e 

trânsito. 

*Vigilância sanitária: 

1 – Realizar o implemento de IPTU progressivo sobre as áreas de terrenos não edificadas 

notoriamente conhecidas da população como subutilizadas pelos proprietários ou possuidores. 

Áreas que se destinam a depósitos de lixo e áreas abandonadas. A medida visa compelir o 

proprietário ou possuidor a dar função social ao terreno ou zelar pela propriedade do bem imóvel. 
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Trabalho de Revisão do Plano Diretor do Município de Itajaí  

Etapa VI – Compilação dos Conteúdos recebidos por meio digital ou físico 

através do Espaço PD 

 

 

 

 
Camila Franz Hermes 

Profissional Responsável pelo Espaço Plano Diretor 
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades 

Arquiteta e Urbanista | CAU 168884-7 
 

 

 
Mariane Delamare Afonso 

Coordenadora Geral 
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades 

Arquiteta e Urbanista | CAU A115254-8 
 

 

 
Fátima Franz 

Coordenadora Técnica 
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades 

Arquiteta e Urbanista | CAU A32447-7 
 

 

 

Concórdia, 07 de agosto de 2019. 


